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Op het titelblad: het Damsterdiep, naar het westen gezien vanaf de haakse knik halverwege Ten Post en 
Winneweer. Dit deel van het kanaal is omstreeks 1437 gegraven.  
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4  Delf en Damsterdiep.  
  Van tochtsloot tot levensader 
 
4.1  Fivel 

4.2  Delf 

4.3  De Acht Zijlvesten 

4.4  Damstervaart, Damsterdiep, Damsterwal 

4.5  Onderhoud van het Damsterdiep 

4.6  Levensader 
 

 

 

We beginnen weer met een korte terugblik op het eerder besprokene. We doen dat aan de 
hand van een paar plaatjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstructie 
1150  

 

De Fivel (1) functioneert niet meer als waterlossing; het Kardingermaar (2) wordt noordwaarts afgeleid en het 
Westerwijtwerdermaar (3) stroomt in zuidoostelijke richting. Het door die watergang afgevoerde water loopt, 
samen met dat uit het westelijke deel van Duurswold (4), via de Delf (5) naar de Eems. 
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Reconstructie 
1200 

 

De Wolddijk (aangegeven met een groene lijn) wordt gelegd om het gedaalde Woldland tegen het buitenwater 
te beschermen; op de plaatsen waar het Boterdiep en het Kardingermaar de Wolddijk kruisen, zijn de 
Bedumerzijl (links) en Kardingerzijl (rechts) gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstructie 
1250 

 

 
Aangezien het bij Oosterdijkshorn (in de rode cirkel) vanuit het noordwesten toestromende water een te grote 
druk op het Fivelgoër systeem veroorzaakte, is daar een dam gelegd; de Buursterzuidwending (aangegeven 
met een groene lijn) wordt aangelegd als scheiding tussen de via Winsum en Delfzijl uitwaterende delen van de 
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kerspelen Garmerwolde en Ten Boer. 
Ook het water van Stedum en omstreken stroomt nu via het Westerwijtwerdermaar, Deelstermaar en de Deel 
naar de benedenloop van de Hunze af.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstructie 
1300 

 

 

Het met een gele lijn omgeven gebied wordt een van de vier ‘wagenreden’ van het Winsumerzijlvest. 
Het zuidelijke deel het Fivelgoër Woldland wordt onderdeel van de Schepperij Ten Boer en blijft via de Fivel en 
Delf op de Eems afwateren. Later gaat ook het oostelijke deel van Noorddijk deel uitmaken van de Schepperij 
Vierendeel (1408 en 1428). 

De vier ‘wagenreden’ van het oude Winsumerzijlvest zijn: 

1. Bedumer wagenreed. Deze omvat de latere schepperijen IX en X (Innersdijk – waaronder ook het 
westerhamrik van Noorddijk – en Winsum). 

2. Vierendeel en Stedum. Dit zijn de latere schepperijen XI en XII (Vierendeel – met het Noorddijkster 
oosterhamrik – en Stedum). 

3. Halfambtster wagenreed. Dit gebied omvat de latere schepperij I (Baflo en Rasquert) en schepperij II 
(Obergum).  

4. Oosterambtster wagenreed. Dit is de latere schepperij VIII (Ewsum) met schepperij III (Warffum). 
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Eén groot project?  

Met een blauwe lijn is de loop 
aangegeven van een verondersteld 
middeleeuws scheepvaartkanaal. 

 
 

In Landschap lezen 2 hebben we gezien dat het westelijke deel van de hier blauw 
aangegeven watergang – die volgens sommigen als één geheel moet worden gezien – 
waarschijnlijk in oorsprong bestaat uit verschillende stukken die elk hun eigen verhaal 
hebben.1 Tussen Winsum en Oldfort onderscheidden we de Deel, het Deelstermaar, het 
Huizingermaar en het Dellekanaal. Het middendeel – tussen Oldfort en Muda – bestaat uit 
de natuurlijke benedenloop van de Fivel.  

Nu is het oostelijke deel van deze lange waterloop aan de beurt.  

Overal staat te lezen dat de Delf, voorloper van het Damsterdiep, gegraven is ter afleiding 
van het Fivelwater. Als we bij het begin willen beginnen, moeten we dus eerst aandacht 
schenken aan de Fivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Ubbo Emmius over de 
Fivel 

Emmius’ boekje De agro 
Frisie [...] deque urbe 
Groningana uit 1605 ligt 
opengeslagen op de 
pagina’s 20 en 21.  
  

                                                 
1
  Landschap lezen 2, hoofdstuk 2.1 ‘Delf en Deel’.  
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Uiteraard heeft ook Ubbo Emmius zijn licht laten schijnen over de Fivel. Veel meer dan een 
zwak pitje is dat licht echter niet. Hij laat in het vage of hij het Damsterdiep als een 
natuurlijke waterloop ziet of als een kanaal dat gegraven is om de Fivel af te leiden.  
Bartold Wicheringe, de man die de provinciekaart van Groningen (‘Groninga Dominium’) 
maakte die in 1616 bij Emmius’ Rerum Frisicarum Historia werd uitgegeven, was duidelijker. 
Die beschouwde de Delf als ‘een deel van de oude Fivel, nu haar wateren afvoerend’.2 

Die formulering komt woordelijk overeen met wat Emmius zelf schreef: die deelt mee dat 
het Damsterdiep (‘rivus Dammonensis’) dezelfde wateren afvoert als de Fivel vroeger deed 
en dat het op vele plaatsen dezelfde bedding aanhoudt (‘& multis locis eundem quoque 
alveum servat’).3 Dat ‘vele’ is schromelijk overdreven: in Emmius’ tijd volgde alleen het stuk 
Damsterdiep tussen Ten Post en Muda ongeveer de bedding van de Fivel. Het heeft er alle 
schijn van dat Ubbo geen helder beeld heeft gehad van de situatie.  

 

 

 

Ubbo Emmius’ De agro Frisie met 
eigenhandige aantekening 

Codicem hunc pro amplissimo senatu civitatis 
Groninganae compingendum curavit & a 
mendis typographicis manu sua expurgavit 
autor.  

‘Dit boek heeft de auteur voor de 
hooggeëerde raad van de stad Groningen 
laten inbinden en eigenhandig van 
drukfouten gezuiverd.’  

 

 

Dezelfde vaagheid vinden we ook bij Menso Alting (1636-1713), de Groningse burgemeester 
die een werk schreef over de historische geografie van de Nederlanden. Hij schrijft: ‘De Fivel 
stroomde aan deze zijde van Wittewierum de door de Romeinse vloten bekende Eemshaven 
in. Deze haven werd door de monniken Emderhaven genoemd. Deze is dichtgeslibd en 
veranderd in vruchtbare akkers. Op de uiterdijk zijn toen dijken gelegd. De rivier moest toen 
door graafwerk worden geholpen en het resultaat heeft de naam gekregen die afgeleid is 
van het woord delven of graven: Delf, in barbaars latijn fossatum.’4  

                                                 
2
  Bartold Wicheringe, Groninga Dominium; bijschrift bij het Damsterdiep: Veteris Fivelae pars ejusque 

aquas nunc deferens.  
3
  Ubbo Emmius, De Agro Frisiæ inter Amasum & Lavicam flumina deque urbe Groninga in agro eodem [...] 

(Groningen, 1605) 21. 
4
  Menso Alting, Descriptio secundum antiquos Agri Batavi & Frisii una cum conterminis, sive notitia 

Germaniae inferioris, Cis & ultra Rhenum; quà hodie est in Dicione VII-Foederatorum (Amsterdam, 1697) 
en Descriptio Frisiae inter Scaldis portum veterem & Amisiam, sue inter Sine & Emese, secundum medii 
aevi scriptores, quae est Pars Altera Notitiae Germaniae inferioris, Cis & ultra Rhenum; quà hodie est in 
Dicione VII-Foederatorum, repraesentata tabulis geographicis IX et commentario (Amsterdam, 1701) 42-
43. 
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Uitsnede uit de Fivelkaart van  
P.M. Bos (Kropswolde-Schaaphok) 

 

 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Pieter Mennes Bos de Fivel voor een zijtak van 
de Hunze hield.5 Niet iedereen gelooft dat.  

 

 

 

 

 

 

Pieter Mennes Bos bij de monding van 
het Foxholstermeer 

(Foto W.F. Pastoor; GrA 818-3807) 

 

Bos had het oog laten vallen op enkele kromme riviersporen ten noorden van het 
Winschoterdiep, in het bijzonder bij de voormalige buitenplaats Tilburg, en concludeerde 
daaruit dat ze afkomstig moesten zijn van een zijtak van de Hunze die bij de westelijke 
monding van het latere Foxholstermeer van de hoofdstroom afweek.   

                                                 
5
  Landschap lezen 3, hoofdstuk 3.1 ‘De verzanding van de Fivel’ 
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Fivelkronkel bij het huis Tilburg 
aan de Borgweg 

(Foto W.F. Pastoor; GrA 818-
1792) 

 

 

 

 

 

 

Tilburg vroeger en nu 

Op de topografische kaart van c. 
1925 is de door Bos aangewezen 
kromme sloot bij Tilburg nog te 
zien. Maar ook toen was een 
deel van het reliëf al verdwenen. 
Dat is gebeurd door het graven 
van het Huningadiep in 1635 en 
de verbreding daarvan in 1650.  

Halverwege de 20
e
 eeuw is voor 

het Winschoterdiep een nieuwe 
bedding gegraven die vanaf 
Foxholsterbosch ten noorden 
van Hoogezand en Sappemeer 
oostwaarts loopt. Toen zijn de 
laatste sporen van de oude 
rivierbedding opgeruimd.  
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Sporen op de hoogtekaart 

Het rode pijltje wijst naar het ‘Zwarte 
Gat’ even ten noorden van de 
Hoofdweg tussen Scharmer en Kolham 
en tankstation ‘Veenborg’ aan de A7.  

Tussen de A7 en de Borg is een c. 900 
meter lange laagte zichtbaar. Daarin 
ligt nu de Tilburgwijk. Ook ten zuiden 
van de Borg, bij de voormalige 
veenborg Tilburg, bevindt zich een 
laagte. 
 

 
De hoogtekaart geeft enige steun aan het vermoeden dat er inderdaad een soort ‘overloop’ 
is geweest waarlangs water vanuit het Hunzedal via het Foxholstermeer en Foxholsterbosch 
naar de Scharmer Ae heeft gestroomd.  
Uit de waaiervormige structuur van de verkaveling meende W.A. Ligtendag echter te kunnen 
concluderen dat de Scharmer en Slochter Ae’s bovenlopen van de Fivel zijn en dat de Fivel 
‘dus’ geen zijtak van de Hunze was.6  

Een gedetailleerd bodemkundig onderzoek heeft echter wel degelijk een stelsel van fossiele 
stroomdraden aan het licht gebracht tussen de Scharmer Ae en de Hunze. Dit stelsel wordt 
geïnterpreteerd als een door smeltwater geërodeerd beekdal dat oudere afzettingen 
doorsnijdt.7 Dit zou ook de laagten verklaren die de hoogtekaart laat zien. De vraag is wel 
wat er in historische tijd nog restte van deze oude zijrivier van de Hunze. 

 
  

                                                 
6
  W.A. Ligtendag, De Wolden, 107. 

7
  J. Molema en A.E. Clingeborg, Een aanvullende archeologische inventarisatie in het landinrichtingsgebied 

Midden-Groningen (Groningen 1996) 28. Zie ook J. Molema, ‘Vroegste bewoningsgeschiedenis’, in: Paul 
Brood e.a. (red.), 375 jaar Hoogezand en Sappemeer (Bedum 2003) 23. 
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Reconstructie van de loop van de Fivel tussen 

het Foxholstermeer en Woudbloem door  
A.E. Clingeborg 

 

Ik ben geneigd ook Ligtendag een beetje gelijk te geven, maar dan wel met de aantekening 
dat het idee van de Fivel als zelfstandige (veen)rivier niet uitsluit dat bij een groot 
wateraanbod vanuit de hogerop gelegen delen van het Hunzedal water zijn weg via de oude 
laagten naar de bovenlopen van diezelfde Fivel kan hebben gevonden. Het is dan ook heel 
wel denkbaar dat de Fivelgoërs met het aanleggen van de Borg in Westerbroek het 
binnendringen van Drents water hebben willen voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scharmer Ae ten zuiden van 
Schermbloem 

 

Het gebied tussen Scharmer en Schaaphok zit ingewikkeld in elkaar. Hier bevinden 
(bevonden) zich de Scharmer Ae, Slochter Ae, Ruiten Ae en Kolhamster Ae, waterlopen die in 
de bronnen niet altijd helder onderscheiden worden.  
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In elk geval spoort de huidige naamgeving niet met wat we in oude bronnen lezen. In het 
bijzonder betreft dat de Slochter Ae. Dat was de naam van de watergang die de grens 
vormde tussen de Schepperijen ‘Westzijde van Slochteren’ en ‘Oostzijde van Slochteren’. 
Maar ook de rivier waarop hij uitkwam en die de westgrens van het kerspel Slochteren 
vormde, werd zo genoemd. Je zou dat een deel van de Fivel kunnen noemen.  

Dit stuk begon bij de voormalige boerderij Schermbloem,8 waar de Mulderssloot en de 
Kolhamster Ae (waarvan de bovenloop Ruiten Ae heette) bij elkaar kwamen. Ook die 
watergangen zijn te beschouwen als bovenlopen van de Fivel.  
Ten westen van de Kolhamster en Slochter Ae’s stroomde de Scharmer Ae noordwaarts. 

De sloot die vanaf Slochteren naar het westen heeft gelopen is nu niet meer op de kaart 
terug te vinden. Hij heeft gelegen ter hoogte van de huidige Tichelerswijk.  

De zaak is zo ingewikkeld dat ze beter in een ander verband afzonderlijk besproken kan 
worden. Ik laat haar daarom rusten.  

 

 

 

 
 

Tussen Kolham en 
Schaaphok 1925 

De situatie is hier in de 
loop van de 20

e
 eeuw 

ingrijpend veranderd. 
Oudtijds kwamen bij de 
voormalige boerderij 
‘Schermbloem’ de 
Mulderssloot en de 
Kolhamster Ae (Ruiten 
Ae) bij elkaar. 
Stroomafwaarts van die 
plek heette de rivier 
Slochter Ae.  

 
De fijnmazige waaier- en opstrekkende verkavelingen zijn opgeruimd. In plaats van de grote kavels die 
daardoor ontstonden krijgen we nu weer nieuwe natuur.  

 

  

                                                 
8
  GPS 53.207195, 6.742779. 
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Tussen Kolham en 
Schaaphok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Fivel en de ontginning van het Woldland 

Kaartje door Klaas Wildeman, bewerkt door Ben 
Westerink. 

Behalve de Delf en de Fivel zijn de Kleisloot, Oude 
Kwens, een stukje Scharmer Ae en de Slochter Ae 
ingetekend. Het grootste deel van de Scharmer Ae is 
weggelaten.  

 

Volgens de nu gangbare theorie werd het veenland door de bewoners van de wierden op 
twee manieren benaderd:  

1. door middel van opstrekkende sloten direct vanuit het wierdengebied 
2. via natuurlijke waterlopen met waaiervormige percelering als resultaat. 
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Tussen Schaaphok (in het zuiden) en 
Muda (in het noorden) 

Uitsnede uit de Fivelkaart van P.M. 
BosSchaaphok-Muda) 

Ook op dit kaartje ontbreekt de 
Scharmer Ae.  

 

In het gebied ten noorden van Schaaphok is de situatie nog gecompliceerder dan ten zuiden 
ervan. Het wemelt hier van de grote en kleine inversieruggen en de bodemkaart is een bont 
palet.  

Enkele elementen vallen in dit deel van Bos’ Fivelkaart op: 

• De Kleisloot loopt vanuit Harkstede noordoostwaarts, volgt het Lustigemaar en stroomt 
vervolgens via het Westerwijtwerdermaar naar het Maarvliet. De Scharmer Ae 
ontbreekt. Deze weergave komt min of meer overeen met die van Menso Alting en 
schoolmeester H.P. Steenhuis.9 

• Bij Woltersum ontbreekt een stukje van de Slochter Ae. Bos tekende wel de Katerhals 
als benedenloop van die rivier. Mogelijk heeft hij gedacht dat de in Woltersum 
beginnende rivier de benedenloop van de Scharmer Ae is. 

•  Bos heeft het verschijnsel van inversieruggen niet onderkend. Daardoor heeft hij een 
dijk langs de Slochter Ae getekend. Die ‘dijk’ is echter de in een rug veranderde oude 
bedding van de Slochter Ae! 

•  De waterloop die ten westen van de Wijmers vanuit het zuiden via Garrelsweer naar de 
Fivel loopt lijkt me correct. Ook Marijke Miedema heeft zo’n stroompje, maar bij haar  

  

                                                 
9
  Zie Landschap lezen 2, hoofdstuk 2.4, ‘Oude Ae en Westerwijtwerdermaar’. 
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 loopt het iets verder naar het westen.10 

•  Aanwijzingen op de hoogtekaart en in oude bronnen doen vermoeden dat de Scharmer 
Ae ten noordwesten van Schaaphok naar het westen zwenkte en zich bij Blokum met de 
Kleisloot verenigde.11 Deze rivier stroomde oorspronkelijk via het Lustigemaar 
noordwaarts en liep dan via de door Kooper tussen Dijkshorn en Winneweer 
gesignaleerde bedding naar de Fivel.12 Waarschijnlijk is deze waterloop al vroeg naar 
Ten Post afgeleid door middel van een van de ‘oersloten’ die ik eerder heb genoemd 
(‘Ten Postertocht’) en die we nu kennen als het stuk Damsterdiep tussen 
Oosterdijkshorn en Ten Post.  

•  Bos laat de Fivel over de wierde van Wittewierum lopen. Dat lijkt onmogelijk, maar komt 
wel – min of meer – overeen met wat Menko schrijft. Als dit klopt zijn we gedwongen 
aan te nemen dat de wierde later aanzienlijk is vergroot. Zo’n uitbreiding is alleen 
mogelijk wanneer daaraan voorafgaand de Ten Poster Ae is gegraven. Marijke Miedema 
ziet het anders: bij haar stroomt de Fivel oostelijk om de wierde van Wittewierum heen.  

• In de rechter bovenhoek ontbreekt de Delf. Bos ging er blijkbaar van uit dat de vanuit 
het zuidoosten noordwaarts lopende watergangen (nog net zichtbaar in de rechter 
bovenhoek van deze uitsnede) hun water in de Fivelboezem loosden. Dat is ongetwijfeld 
ook de bedoeling geweest van degenen die deze sloten hebben gegraven, en ze zullen 
ook wel een tijdje aan die verwachting hebben voldaan.  

In de 10e-11e eeuw moet de bodem in dit gebied zijn gedaald als gevolg van de ontginning 
van het veen. In de 12e en wellicht ook 13e eeuw drong zeewater via de veenstroompjes tot 
ver in het binnenland door en deponeerde daar slib. Het gevolg was dat de beddingen 
verstopt raakten, dat het water daarlangs niet meer kon afstromen en zich nieuwe wegen 
moest zoeken. Op deze manier moet hier een vrijwel onbruikbaar moeras zijn ontstaan. Dat 
wil overigens niet zeggen dat de bodem toen al zo laag lag als nu het geval is. Dat is zelfs 
zeker niet het geval, maar het is niet bekend hoeveel hoger het land toen lag dan nu.  

Uit de 15e eeuw dateert een aantal akten die betrekking hebben op de eigendom van land in 
deze streek. Een groot deel daarvan blijkt in handen te zijn geweest van de familie Rengers. 
Door verkoop en ruiling deden de leden van deze familie land over aan geestelijke 
instellingen, zoals het klooster te Scharmer, het klooster te Ter Apel en het Fraterhuis in 
Groningen. Uit dezelfde tijd dateren berichten over de verbetering van de 
waterhuishouding.  

Het zal geen toeval zijn dat in dezelfde tijd de kloosters Thesinge en Ten Boer werden 
samengevoegd. Armoede schijnt daarvoor de belangrijkste reden te zijn geweest. Op haar 
beurt zal die armoede het gevolg zijn geweest van de ongunstige condities in het Woldland, 
dat gedurende een groot deel van het jaar moet hebben blank gestaan.  
  

                                                 
10

  M. Miedema, ‘West-Fivelingo 600 v. Chr.-1900 n. Chr.; archeologische kartering en beschrijving van 2500 
jaar bewoning in Midden-Groningen’, in: Palaeohistoria 41/42 (1999/2000) 237-445, met kaart.  

11
  Zie (onder meer) de vermelding van de ‘oude loop der Scharmer Ee’ op een schetskaart van Theodorus 

Beckeringh (GrA 817-1410) en de documenten waarin de Ter Apeler kloosterboerderij ‘Eikenhorn’ (uit 
*Aaienhorn, ‘hoek van de A’s’) wordt genoemd. 

12
  Kooper, Waterstaatsverleden, 39. 
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Nog eens het gebied tussen Schaaphok en Muda; links op de hoogtekaart, rechts op de bodemkaart  

De geel-bruine slierten in het laagland zijn inversieruggen. Ze verraden de loop van oude beddingen.  
Ook de dijk die Bos bij Schaaphok laat beginnen is een kleirug.  
De hoge ruggen op het linker plaatje corresponderen met de kleitongen die zich op het rechter plaatje in het 
moerige land aftekenen. Via deze kreken kwam slibrijk zeewater binnen. Het door het zeewater achtergelaten 
sediment was minder aan klink onderhevig dan de aangrenzende veengrond, die door de bewerking en 
ontwatering oxideerde.  

 

Zoals gezegd ontbreekt de Delf op de Fivelkaart van Bos. Maar precies zoals het aan 
weerszijden van het Centrale Woldland ging, waar het water opgesloten raakte tussen de 
wierdenrij van Ubbega en de hoogte van Stedum enerzijds en het onontgonnen veen 
anderzijds, zo zal ook hier al vroeg de behoefte zijn opgekomen om het water dat zich in de 
zone tussen het wierdenland en het resterende hoogveen verzamelde, zijwaarts af te 
voeren. In Ubbega groef men daartoe de Oude Ae, bij Stedum het Westerwijtwerdermaar en 
hier groef men de Delf, waarvan althans een gedeelte – zo veronderstel ik – aanvankelijk 
westwaarts liep en bij Mude in de Fivel uitkwam.  

Voor de voortgang van het verhaal moeten we ons een beeld proberen te vormen van de 
situatie zoals die aan het begin van de ontginningen kan zijn geweest, in de periode vóórdat 
de Fivel dichtslibde en ophield water naar zee af te voeren.  

Ik heb niet de illusie de ontwikkeling van het afgebeelde gebied te doorzien, maar wat wél 
kan is een overzicht maken van wat we uit de bodem-, hoogte- en kadasterkaart kunnen 
aflezen, dit combineren met hetgeen we uit schriftelijke bronnen weten en daarbij ook de 
ideeën betrekken van eerdere onderzoekers (Bos, Kooper, Miedema).  
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Een poging tot reconstructie 

Met donkerblauwe lijnen zijn oude waterlopen 
aangegeven, lichtblauwe lijnen zijn jongere kanalen. 

De jongere waterlopen zijn: het Oudemaar (1), in 
het verlengde daarvan de ‘Ten Postertocht’ (2), ten 
westen van Wittewierum de Ten Poster Ae (3) en, 
ten noorden van Ten Post, een stukje van de 
bedding van het huidige Damsterdiep.  
 

Op dit plaatje zijn de sporen van waterlopen ingetekend. Vervelend is dat we niet weten 
welke sporen van oudere watergangen zijn en welke van jongere. Ik heb de indruk dat 
enkele ‘kleitongen’ pas in de latere middeleeuwen zijn afgezet. Maar die kunnen wel terecht 
zijn gekomen in stroken waardoor eerder veenstroompjes hebben gelopen. Met dit plaatje 
wil dus niet gezegd zijn dat de afgebeelde watergangen alle tegelijkertijd hebben 
gefunctioneerd. Zo kan het zijn dat het Lustigemaar niet zo oud is als ik hier suggereer. Het is 
denkbaar dat het water vanuit de hoge venen van West-Duurswold ooit wat verder naar het 
westen heeft gelopen, daar waar nu de kleihoogten in het gebied tussen de Bolte en 
Woltersum zijn. Toen die waterloop ophield te functioneren kan het water de huidige loop 
van het Lustigemaar hebben gevormd, waarbij al dan niet mensen een handje hebben 
geholpen.  

Zulke opmerkingen zijn ook over andere waterlopen te maken.  

De bedoeling van het plaatje is te laten zien dat  

1. het door de Kleisloot, Scharmer Ae en Lustigemaar aangevoerde water ten oosten van 
Ten Boer werd afgeleid door middel van een vanuit de Fivel bij Ten Post gegraven 
‘oersloot’: de ‘Ten Postertocht’; 

2. een deel van het water van de Slochter Ae ten oosten van Wittewierum noordwaarts 
stroomde en vanaf Garrelsweer ook naar de Fivel liep; 

3. waarschijnlijk al vroeg de Ten Poster Ae is gegraven om het water van de Slochter Ae bij 
Ten Post op de Fivel te brengen, waarbij tevens de eerste grote kronkel bij Ten Post is 
afgesneden. 

Anders dan op het voorgaande kaartje van Bos heb ik hier wel een stuk van de Delf 
ingetekend. Zoals gezegd moet al vroeg – al voordat de naar het veen gegraven ‘oersloten’ 
wegens de opslibbing in de Fivelboezem ophielden te functioneren – de noodzaak zijn 
ontstaan om het water tussen de hoge wierdenstreek en het nog onontgonnen veen 
zijwaarts af te voeren. Zolang de Fivel nog water afvoerde zal het water in het getekende   
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stuk van de Delf in westelijke richting hebben gestroomd en bij Muda in de Fivel zijn 
uitgekomen.  

Niet alleen op hoogte-, bodem- en topografische kaarten, ook in het veld zijn op vele 
plaatsen nog sporen te zien van de oude waterlopen.  

 

 

 

 

 

 

Inversierug ten zuiden van Woltersum 

De foto is gemaakt vanaf de zuidelijke 
dijk langs het Eemskanaal, ter hoogte 
van Woltersum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slochtermeenteweg bij Luddeweer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietspad op de geïnverteerde Slochter 
Ae bij Schaaphok 
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Menko schrijft over de Fivel 
 

 

De situatie bij Wittewierum is – ik stipte het al aan – nogal raadselachtig. Het feit dat abt 
Menko over de Fivel schrijft verandert daar niets aan. Zijn verhaal sticht zelfs meer 
verwarring dan helderheid. Wanneer hij over de bouw van de nieuwe kloosterkerk (1238) 
vertelt, deelt hij mee dat het leggen van de fundering van dat gebouw veel moeite kostte.13 
‘Bovendien stroomde aan de westkant, waar het grootste deel van het gebouw is, vroeger 
(‘olim’) een rivier, waarvan de naam Fivel was, zodat zich hier een haven voor schepen 
bevond. Doordat [de rivier] bij Westeremden afgedamd en uitgedroogd was, is [de haven] 
langzamerhand met mest van de mestvaalt en met stro gedempt.’ 

Menko schreef deze passage omstreeks 1250. Voor het verhaal over de bouw van de kerk 
kon hij uit zijn eigen herinnering putten, maar de informatie over de haven moet hij van 
horen zeggen hebben, net zoals die over de afdamming van de Fivel bij Westeremden. We 
weten dus niet wanneer de Fivel aan de westzijde langs Wittewierum heeft gestroomd en 
ook niet wanneer de dam bij Westeremden is gelegd. Dat laatste is volgens Ubbo Emmius 
omstreeks 1205 gebeurd, maar dat is niet meer dan een veronderstelling.14  

 

 

 

 

 

Reconstructietekening van de 
kloosterkerk van Wittewierum 
volgens Battjes en Ladrak 

Groen is de huidige kerk, zwart 
de aangetroffen resten van de 
oude kerk.  

  

                                                 
13

  H.P.H. Jansen en A. Janse (ed. en vert.), Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum (Hilversum 
1991) 336-337. De vertaling in deze uitgave is niet nauwkeurig genoeg en heb ik vervangen door een 
eigen (interpreterende) weergave. 

14
  Ubbo Emmius, De Agro Frisiæ inter Amasum & Lavicam flumina deque urbe Groninga in agro eodem [...] 

(Groningen 1605) 21. 
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Verwarrend is vooral Menko’s mededeling over de plaats van de nieuwe kloosterkerk. 
Volgens hem is die voor het grootste deel gebouwd op de plaats waar vroeger een haven 
was.  

De huidige kerk van Wittewierum staat zowat midden op de wierde. Het hoogste punt 
daarvan ligt op 2,3 +NAP. Volgens de door Battjes en Ladrak gemaakte reconstructietekening 
van de kloosterkerk van 1238 stond de westgevel van dit gebouw zo’n 5 meter ten westen 
van die van de huidige kerk.15 Dat is lang niet genoeg om in de buurt van een laagte te 
komen die aan een voormalige haven zou kunnen herinneren. Nu kan het zijn dat de wierde 
van Wittewierum ten westen van de kerk na het bouwen daarvan nog grootschalig is 
vergroot, maar erg waarschijnlijk lijkt me dat toch niet. Het is dus de vraag of Menko wist dat 
er ter plaatse van de nieuwe kerk een haven was geweest, of dat hij dacht dat dit zo was. 
Gezien de situatie neig ik tot het tweede.  
 

 

 

 

 

 

 

Waar is de oude haven van Wittewierum?  

De reconstructietekening van Battjes en Ladrak 
geprojecteerd op de hoogtekaart.  

 

Dat de bodem ter plaatse van de nieuw te bouwen kerk niet al te vast was, zou wel kunnen 
kloppen, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat dat komt doordat er op die plek een haven is 
geweest. Voor zover ik weet zijn bij het grondonderzoek ter gelegenheid van de restauratie 
van de kerk in 2001 geen aanwijzingen aangetroffen die Menko’s verhaal bevestigen. In de 
zomer van 2006 zijn nog eens enkele boorraaiingen op en rond de wierde van Wittewierum 
gezet, maar uitgerekend ten westen van de kerk, in de strook die door Menko als de locatie 
van de haven is aangewezen, hebben de onderzoekers niet geboord.16  

Op de hoogtekaart is wel de brede gracht te zien die misschien ooit als haven heeft gediend. 
Maar deze ligt ruim 20 meter ten westen van de veronderstelde westgevel van de 
kloosterkerk en kan nauwelijks van invloed zijn geweest op de ondergrond van de 
kloosterkerk.  
  

                                                 
15

  J. Bekooy, ‘De kloosterkerk van Bloemhof te Wittewierum’, in: Historisch Jaarboek Groningen 2002 
(Groningen 2002), pp. 154-155. 

16
  J. van Doesburg en J. Krist, Boren naar sporen van de werken van Emo en Menko. Rapportage 

Archeologische Monumentenzorg, 157 (Amersfoort 2008). 
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De door Menko beschreven waterpassing ten 
behoeve van de fundering van de nieuwe 
kloosterkerk te Wittewierum 

De lichtblauwe lijn stelt het van de kerkhofgracht 
afgeleide waterpeil voor. 
Met bruine lijnen en rondjes zijn de elzenstammen 
aangegeven die kruislings op de bodem van de 
stiepgaten zijn gelegd; daarboven de grond die met 
behulp van heiblokken is aangestampt.  

 

Van de gelegenheid maak ik gebruik om even een zijsprong te maken naar Menko’s verhaal 
over de bouw van de nieuwe kloosterkerk in 1238. De reden is dat de uitgevers en vertalers 
van de kroniek van Wittewierum op enkele punten de plank misslaan. In het bijzonder bij de 
weergave van de techniek die bij het maken van de fundering voor de nieuwe kloosterkerk 
werd toegepast, geven ze er blijk van niet goed begrepen te hebben wat Menko bedoelde.  

Menko schrijft dat de bouwmeester smalle sleuven (‘cuniculi’) liet graven om daardoor 
water vanuit de kerkhofgracht naar de plaatsen te laten lopen waar de fundamenten voor de 
nieuwe kerk moesten komen. Op deze manier bracht ‘de meester’ het peil van de gracht 
over naar de plaats waar gebouwd moest worden.  
Op de plekken waar stiepen moesten komen groef men gaten tot 2 voet onder het op de 
beschreven manier vastgestelde waterpeil. Op de bodem van de gaten werden kruislings 
twee lagen jong en sappig elzenhout gelegd. Daarop kwam een laag vochtige aarde en 
daarop weer droge grond. Alles werd aangestampt met heiblokken.17  

 

 

 

 

 

 

 

Berkenstammen als fundering onder 
Hoytekamahem 

 

 
  

                                                 
17

  De vertalers hebben het in plaats van sleuven over ‘poriën van de aarde’ en suggereren ten onrechte dat 
er palen in de grond werden geheid (H.P.H. Jansen en A. Janse (ed. en vert.), Kroniek van het klooster 
Bloemhof te Wittewierum (Hilversum 1991) 336-337). 
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Een dergelijke fundering, maar dan met één laag berkenstammen, is in 2009 aangetroffen bij 
archeologisch onderzoek bij Ruischerbrug.18 Ik vermoed dat men daarbij de plek heeft 
gevonden van Hoytekamahem, dat in een oorkonde uit 1370 wordt genoemd.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebied tussen Schaaphok en Woltersum op de 
chromo-topographische kaart 

De Woltersumer Ae of Rechte Ae gaat schuin door de 
verkaveling heen. 

 

 

Een van de maatregelen die werden genomen om het tot een moeras verworden gebied ten 
zuiden van Woltersum opnieuw in gebruik te nemen, is de aanleg van de Woltersumer Ae. 
Bos bespreekt deze waterloop niet, maar liet Pastoor er wel foto’s van maken.  

Dat het een secundaire watergang is blijkt uit het feit dat hij de verkaveling doorsnijdt. 
Algemeen wordt gedacht dat dit kanaal vanaf Schaaphok het water van zowel de Scharmer 
Ae als de Slochter Ae afvoerde. Dat is echter niet waarschijnlijk, althans, niet voor de 
vroegste periode. Uit de nog in de 18e eeuw geldende regeling van het onderhoud van dit 
kanaal blijkt dat hij door de twee schepperijen van Slochteren en die van Kolham moest 
worden onderhouden. Die van Scharmer hadden geen verplichtingen ten aanzien van de 
Slochter Ae. Zij moesten voor hun eigen (Scharmer) Ae zorgen, waarvan de benedenloop bij 
Blokum samenkwam met de Kleisloot, de belangrijkste waterlossing van Harkstede. Veel 
ijver toonden de ingezetenen van Scharmer daarvoor niet. Dat was begrijpelijk, want sinds 
het graven van het Slochterdiep (halverwege de 17e eeuw) waren bij Schaaphok de Slochter  

                                                 
18

  ARC-Rapporten 2010-206 (Groningen 2011). 
19

  Zie hierna, hoofdstuk 4.4. ‘Damstervaart, Damsterdiep, Damsterwal’.  
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Ae en Scharmer Ae met elkaar verbonden, zodat ook het Scharmer water via de 
Woltersumer Ae noordwaarts liep. Daardoor hadden de inwoners van Scharmer nauwelijks 
of helemaal geen belang bij het noordelijke restant van de Scharmer Ae.20  

 

 

 

 

 

 

Scharmer Ae en Slochter Ae bij 
Schaaphok 

(Foto W.F. Pastoor; GrA 818-13159) 

Links de Scharmer Ae, rechts de 
Slochter Ae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructie van de Woltersumer Ae 

Ter betere afleiding van het door de 
Slochter Ae aangevoerde water is 
omstreeks 1470 vanuit Woltersum een 
kanaal gegraven waarvan de oriëntatie 
is bepaald door een raai te zetten op 
de kerk van Kolham.  

  

                                                 
20

  Ik hoop elders nader in te gaan op de moeilijke verhoudingen in het westelijke deel van Duurswold.  
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Woltersumer Ae op een schetskaart van Beckeringh (GrA 817-1412) 

De Woltersumer Ae is met een opvallend dikke lijn weergegeven. Dat is niet voor niets: de brede bedding 
diende in Beckeringhs tijd als waterberging.  

De manuscriptkaarten van Theodorus Beckeringh zijn verbazingwekkend accuraat en bevatten vele details die 
niet op de gedrukte borgenkaart zijn afgebeeld.  
Zo staat tussen Schaaphok en het Westermeer een lijntje met de woorden: ‘oude loop der Scharmer Ee’. De 
Woltersumer Ae deelt het land tussen de beide ‘Aaien’ in tweeën. Hier lag Ayongehorn, ook Ayengehorn 
gespeld, tegenwoordig ‘Eikenhorn’.   
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Woltersumer Ae bij Schaaphok 

Links op de achtergrond boerderij 
Eikenhorn, vroeger eigendom van het 
Kruisherenklooster te Scharmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woltersumer Ae in de atlas van 
Huguenin

21
 

Ter weerszijden van de Woltersumer 
Ae zijn dijken getekend: daartussen 
bevindt zich een langgerekte 
waterberging die moest voorkomen 
dat het lage land onderliep. 
  

                                                 
21

  H.J. Versfelt en M. Schroor, De atlas van Huguenin. Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 
(Groningen/Veendam 2005). 
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Woltersumer Ae  

Over de Woltersumer Ae lees ik in het boerderijenboek van Ten Boer het volgende en voeg daaraan 
mijn eigen aantekeningen toe:22  

‘Het land langs de Woltersumer Ae was voor een groot deel laaggelegen, waardoor men speciale 
voorzieningen moest treffen. Wanneer de dijk bij een te overvloedige watertoevoer zou doorbreken, 
zou een groot deel van het Lageland onder water komen te staan. 

Als oplossing werd een overloopgebied langs de Ae ontworpen middels de aanleg van een extra dijk, 
een winterkade. Via pompen (duikers) in de zomerkade langs de Ae kon het overgelopen water bij 
gelegenheid geloosd worden. Een uiterwaard in het Lageland! Op de kaart van Huguenin is deze 
situatie op een wat overdreven wijze aangegeven, de kartering door het Kadaster is exacter. 

De Woltersumer Ae is waarschijnlijk door of met behulp van het Kruisherenklooster van Ter Apel tot 
stand gekomen.a […]  

Op de winterkade aan de westzijde werd een kleiweg aangelegd van Woltersum naar Eikenhorn,b de 
Westziederweg.c Halverwege was een zijweg naar het westen, de Folkerderweg, ook wel Hooylaan 
genoemd. Deze wegen zijn in onbruik geraakt na de aanleg van een verharde weg van ‘Bokhörn’d 
naar Luddeweer omstreeks 1914.  

In 1929 stelde de Raad van Ten Boer voor de ‘Westiederweg’ (sic!) grotendeels aan de openbaarheid 
te onttrekken. Door de waterstaatkundige veranderingen in de negentiende en twintigste eeuw is de 
functie van het overloopgebied komen te vervallen. De Woltersumer Ae is deels afgesloten en de 
“zomerkade en de winterkade” zijn onlangs nog voor een groot deel vergraven.’ 

 

a Dit lijkt me minder waarschijnlijk. De betrokkenheid van Ter Apel bij dit gebied begint pas in het begin van 

de 16
e
 eeuw (1509 en 1515). Het lijkt er veel meer op dat de Rengersen (van Ten Post en Scharmer) 

hiermee van doen hadden. In 1471 lijkt de Woltersumer Ae van recente datum te zijn (GrA 1237-85 reg.nr. 
162). 

b Eikenhorn (GPS 53.242824, 6.732772). Deze naam is een zgn. hyperurbanisme voor Ayongehorn (uit 
*Aaienhorn=’hoek van de A’s’).

23
 Boerderij ‘Eikenhorn’ wordt in dit boek beschreven onder 

‘Kloostergoederen in Overschild’ (kaartje op p. 93) nr. 109 (tekst op p. 174, boerderij Lageland-Luddeweg 
66): ’60 grasen lands gelegen ten NO van Aingehorn in ’t Wilde Landt’. 

c Deze weg komt in de 18
e
 eeuw voor als ‘Westerweg’ (GrA 136-2417 omslag 4). 

d Driesprong Hamweg-Lagelandsterweg. 

 

 

Ofschoon ze niets toevoegen aan het verhaal over de Fivel, laat ik nog wat foto’s van de 
Woltersumer Ae zien. Per slot van rekening vervangt dit 15e-eeuwse kanaal de verdwenen 
delen van de oorspronkelijke rivier.  

                                                 
22

  P.W. Pastoor e.a., Boerderijen Gemeente Ten Boer en Overschild 1595-2005 (Bedum 2006) 817. 
23

  A, ook gespeld als Aa, Ae, Ei en Ee betekent ‘water’, ‘rivier’. In dit geval is daarmee de Fivel bedoeld. Ik 
vermoed dat dit woordje ook verborgen zit in de naam van het rechtsdistrict rond Wittewierum: het 
Eesterrecht. Tot dusver is men er niet in geslaagd deze naam op een bevredigende manier te duiden. 
‘Eester’ lijkt mij te verklaren als bijvoeglijk naamwoord, afgeleid van Ee, een gangbare variant van A. Het 
‘Ee-ster recht’ is dan eenvoudig ‘het bij de A (Fivel) gelegen rechtsgebied’.  
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Waterberging Woltersumer Ae 

(Foto W.F. Pastoor; GrA 818-13160). 

Op deze in de herfst genomen foto ligt 
de Woltersumer Ae netjes tussen de 
zomerkaden, maar er staat al weer 
water tussen de zomerkade en de 
winterkade aan de uiterste linkerkant.  

 

 

 

 

 

 

Woltersumer Ae vanaf de voormalige 
klap bij Luddeweer 

(Foto W.F. Pastoor; GrA 818-18312) 

We kijken naar het zuiden en zien de 
watermolen en de schoorsteen van het 
stoomgemaal. Tussen de plaats van het 
gemaal en de klap is de Woltersumer 
Ae gedempt. Alles is verdwenen.  

 

 

Woltersumer Ae 

Tegenwoordig zijn er alleen de oude 
zomerkades nog. De winterkades zijn 
opgeruimd. Dit kanaal is in de 15

e
 eeuw 

gegraven ter afleiding van de Slochter 
Ae. Vóór het graven van dit kanaal 
heeft het water gewoon het oude tracé 
(nu herkenbaar aan de inversieruggen) 
gevolgd. Deze hebben zich pas boven 
de moerige omgeving verheven door de 
bodemdaling die zich na het graven van 
de Rechte Ae heeft voortgezet.  
 

De bovenloop van de Fivel heeft waarschijnlijk uit drie ‘grote’ takken bestaan: de Scharmer Ae via het 
Westermeer en Lustigemaar, de Slochter Ae via de Ter Poster Ae en de Katerhals via het Oostermeer 
(Garrelsweer).   
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Restant van de waterberging aan de 
Woltersumer Ae 

We kijken in noordelijke richting.  
Op de plaats van het huis aan de 
horizon (Luddeweersterweg 7) stonden 
de watermolen en het stoomgemaal 
die we op de foto van Pastoor zagen. 
Die maalden water uit de 
Blokumersloot op naar de Woltersumer 
Ae.  
300 meter verder naar het noorden lag 
een klapbrug over de Ae. Tegenwoordig 
loopt de Ae bij het huis dood.  

 
Links is nog een spoor van de winterkade te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Woltersumer Ae 

We kijken van uit het 
noorden in de richting 
van Schaaphok. 

 

Het verband tussen de Woltersumer Ae en de middeleeuwse ontginningen bestaat daarin, 
dat het die ontginningen zijn geweest die het land in dit gebied hebben doen dalen en de 
situatie hebben doen ontstaan waardoor het noodzakelijk werd het Fivelgoër deel van het 
Centrale Woldland te splitsen en Stedum en omgeving naar het noorden te doen afwateren. 
Verder hebben ze de wateroverlast veroorzaakt die in de 15e eeuw tot ingrijpende 
maatregelen (en experimenten!) aanleiding is geweest die nog eens goed beschreven 
zouden moeten worden. 
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4  Delf en Damsterdiep.  
  Van tochtsloot tot levensader 
 
4.1  Fivel 

4.2  Delf 

4.3  De Acht Zijlvesten 

4.4  Damstervaart, Damsterdiep, Damsterwal 

4.5  Onderhoud van het Damsterdiep 

4.6  Levensader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciekaart van 
Bartold Wicheringe 
(1675-1680)  

(GrA 1536-5123) 

 

 

Prominent in het (geelgekleurde) Fivelingo zien we het Damsterdiep, een watergang die tot 
ver in de 20e eeuw ook werd aangeduid als Fivel. In oude bronnen wordt deze waterloop ook 
Delf of Deel genoemd. Zoals gezegd zien sommigen er een onderdeel in van een 
middeleeuwse waterweg.  

De meeste auteurs beschouwen de Delf als een afleiding van de Fivel, tegenwoordig wordt 
dit idee – terecht – gecombineerd met de gedachte dat het kanaal ook water moest 
afvoeren dat afkomstig was uit de ten gevolge van de ontginningen gedaalde aangelegen   
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gebieden. Maar de op zich juiste gedachte dat de Delf op enig moment het water van de 
Fivel is gaan afvoeren wil niet zeggen dat de Delf ook met dat doel is gegraven!  

Overigens toont de hier afgebeelde kaart van Wicheringe een voor de hand liggend, gratis en 
historisch verantwoord model voor de gemeentelijke herindeling: Westerkwartier, 
Hunsingo, Fivelingo, Oldambt en Gorecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aanhef van het ‘Wierumer Zijlboek’ van 1470 

   Afgebeeld is blz. 793 van GrA 835-13b, vroeger bekend 
   als RF Hs. in folio 13b.  
   Het handschrift dateert uit de 16

e
 eeuw.  

   Met ‘Wierum’ wordt in dit geval Wittewierum bedoeld. 
   De abt van het premonstratenserklooster in die plaats 
   stond aan het hoofd van het Generale Zijlvest der Drie 
   Delfzijlen.   

 

 

 

 
Over de drie Delfzijlen  

‘Van den Delfzijlen ende oeren 
gerechticheiden ende landen daertho 
horende, mit oere schepperen’ 

‘In Dampsterdeep, gehieten die Delff, liggen 
drie zijlen, van welcken die zuderste is 
geheten Scharmsterzijl, die middelste 
Slochterzijll ende die noerder Dorpzijl. Na 
dessen zijlen hebben de arven unde landen 
die daer doer wateren off hoer water daer 
doer lopet hoeren name, als tho heeten 
sijlvesten als Scharmster zijlvesten, Slochter 
zijlvesten ende Dorpzijlvesten.’  

De Scharmerzijl ligt aan de zuidzijde, de 
Slochterzijl in het midden en de Dorpsterzijl  
  



 4.2   Delf 

29 

 

aan de noordkant. Van de Slochterzijl weten we dat deze in 1412 niet meer functioneerde en dat de opening 
was afgedamd.  
De zijlen dateren vermoedelijk van omstreeks 1300. Ik neem aan dat ook de Winsumerzijl uit dezelfde tijd 
stamt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaal ‘de Drie Delfzijlen’ 

De functie van de oude zijlen is in 1972 
overgenomen door het nieuwe 
boezemgemaal ‘De Drie Delfzijlen’.  

 

 

 

 

 

Dorpsterzijl 

De Dorpsterzijl (Appingedam e.o. en Garrelsweer 
e.o.) lag aan de noordzijde. 

Op de roerige geschiedenis van deze zijlen, waarvan 
bij tijd en wijle gemeld wordt dat er een ‘staf’ ligt, ga 
ik niet in.  

 

 

 

 

 

 

 

Gecombineerde Scharmer- en Slochterzijl 
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Ontginningssloten vanuit het 
wierdengebied naar het veen 

 

Zoals we eerder zagen zijn er ‘oersloten’ gegraven die water vanuit de venen naar rivieren of 
oudere kunstmatige waterlossingen afvoerden.24 We kunnen die sloten in 4 groepen 
indelen: 

Groep 1:  tussen het Centrale Woldland en de benedenloop van de Hunze 
(Beijumerzuidwending, ‘Zuidwoldertocht’, Sauwerder Zuidertocht-Arwerdertocht, 
Wetsingermaar-Zuider Haandijkstertocht). 

Groep 2:  tussen het Centrale Woldland enerzijds en de Deel en het Dellekanaal anderzijds 
(Boterdiep en Kardingermaar). 

Groep 3:  tussen het Centrale Woldland en de Fivel (‘Fledderboschtocht’, 
‘Maljehornstertocht’, ‘Ten Postertocht’). 

Groep 4:  tussen de venen van Duurswold en de Fivelbaai (Wijmers, Oosterwijtwerdermaar-
Garreweerstermaar, Uitwierdermaar-Eelwerdermaar). 

  NB De twee laatstgenoemde watergangen zijn wel recht maar niet strak. De kronkels zijn 
het gevolg van de getijden. In de buurt van deze maren vertoont de bodemkaart ook 
kleitongen. Ik kom daarop terug. 

De watergangen van de groepen 1 en 3 kwamen in natuurlijke rivieren (Hunze en Fivel) uit, 
die van groep 2 mondden uit in eerder gegraven afvoerkanalen (de Deel en het Dellekanaal), 
en die van groep 4 hebben aanvankelijk in de Fivel c.q. Fivelboezem uitgemond, maar zijn 
later afgeleid via een afvoerkanaal (de Delf) dat is gegraven om de lage zone tussen het 
wierdenland en de hoge venen te ontwateren.  

Ik vermoed dat de Delf in verschillende fasen tot stand is gekomen: 

1.  Het oostelijke deel is gegraven om het water van het Oosterwijtwerdermaar-
Garreweerstermaar, Apt of Heekt, Uitwierdermaar-Eelwerdermaar en Leesk naar de 
Eems af te voeren. Waarschijnlijk is dit oostelijke deel zelf ook weer in verschillende 
fasen ontstaan.   

                                                 
24

  Landschap lezen 2, hoofdstuk 2.3 ‘Oersloten’. 
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2.  Het westelijke deel bestaat uit een natuurlijke loop die water in westelijke richting naar 
de benedenloop van de Fivel afvoerde, later een eind in oostelijke richting is 
doorgetrokken en daarna, toen de benedenloop van de Fivel niet meer functioneerde, 
het water in oostelijke richting is gaan afvoeren.  

Voor het westelijke deel – de verbinding met de oude Fivelbedding – lijkt dus gebruik te zijn 
gemaakt van een natuurlijke waterloop die tussen Winneweer en Garrelsweer vanuit het 
zuiden in de Fivel uitkwam. Marijke Miedema heeft deze watergang beschreven in haar 
onderzoeksverslag over West-Fivelingo en de sporen ervan ingetekend op de bijbehorende 
kaart.25 We zagen dat ook Bos een dergelijke waterloop op zijn kaart heeft getekend. Bij de 
plaatjes van het vorige hoofdstuk heb ik deze suggestie overgenomen.  

Het lijkt er dus op dat de afleiding van de Fivel naar de Eems eerst tot stand is gekomen door 
het maken van een verbinding tussen het westelijke deel en het oostelijke deel van de Delf. 
Maar hiermee lopen we op de bespreking van de stapsgewijze ontwikkeling van de Delf 
vooruit. Beter is het om bij het begin te beginnen.  

 

Fivel en Delf: vragen 

 

Bij mijn weten hebben onderzoekers tot dusver geen acht geslagen op de aansluiting van 
Fivel en Delf bij Muda en op de oriëntatie van het huidige Damsterdiep. Men lijkt 
stilzwijgend aan te nemen dat alles in één keer is aangelegd, ofwel ten behoeve van de 
waterhuishouding, ofwel ten dienste van de scheepvaart.  

Maar de oriëntatie van het westelijke deel van de Delf is een tikkeltje anders dan die van het 
oostelijke deel. Er is sprake van een lichte knik tussen beide delen op de plek waar de Delf 
een watergang vrijwel haaks kruist. Die kruisende watergang heet ten noorden van het 
Damsterdiep ‘Oosterwijtwerdermaar’ en ten zuiden ervan ‘Garreweerstermaar’. Zouden op 
deze plek, ruim een halve kilometer ten oosten van Ekenstein, twee afzonderlijke kanalen 
met elkaar verbonden zijn?  

                                                 
25

  M. Miedema, ‘West-Fivelingo 600 v. Chr.-1900 n. Chr.; archeologische kartering en beschrijving van 2500 
jaar bewoning in Midden-Groningen’, in: Palaeohistoria 41/42 (1999/2000) 237-445; 341. 
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Oriëntatie van de 
oostelijke en westelijke 
Delf 

De rode lijn ligt op de 
mediaan van het 
westelijke deel van de 
Fivel, de groene op die 
van het oostelijke deel.  

 

De beide lijnen kruisen elkaar op de plaats waar de Delf en het Oosterwijtwerdermaar-Garreweerstermaar 
(aangegeven met een rechte blauwe lijn) elkaar kruisen. 
 

 

Het Oosterwijtwerdermaar-Garreweerstermaar is te beschouwen als een ‘oersloot’ vanuit 
het wierdengebied naar het Wold.26 Naar zijn ligging in het land en ook naar zijn functie is hij 
vergelijkbaar met de Arwerdertocht aan de westkant van het Centrale Woldland, en de 
‘Fledderboschtocht’ en ‘Maljehornstertocht’ aan de oostkant daarvan, terwijl de Delf hier de 
rol speelt van Oude Ae en Westerwijtwerdermaar.  

De lijn waarop de ‘oersloot’ ligt is ook ten zuiden van het Eemskanaal te volgen. Ter 
weerszijden van van het kanaal27 is de lijn even weg, maar op de Bonnebladen is ze nog goed 
te zien. Een stuk van de Schildweg ligt op deze lijn, ten zuiden van de Graauwedijk gevolgd 
door het Tatjemaar. Even verderop loopt de lijn dood op het Schildmeer. 

Opmerkelijk is dat de ‘westelijke Delf’ (het gedeelte tussen Garrelsweer en Garreweer) min 
of meer evenwijdig loopt aan de as van de Lopster kerk en ook ongeveer haaks staat op het 
tracé van het Oosterwijtwerdermaar-Garreweerstermaar. Maar gezien de omstandigheid 
dat overal kerken op het oosten zijn georiënteerd, is het niet zo verrassend dat deze 
oriëntatie en de haakse variant daarvan ook voor andere doeleinden werden aangewend. 
Het kan dus zijn dat men het westelijke deel van de Delf bewust zo heeft geconstrueerd. 
Maar zeker is het allerminst en het zal ook niet veel te betekenen hebben. 

Wat de ‘oostelijke Delf’(het stuk ten oosten van Garreweer) aangaat valt op dat deze 
waterloop een tracé volgt dat gelegen is op de lijn die men kan trekken tussen het 
voormalige huis Ringenum en het punt waar het Oosterwijtwerdermaar-Garreweerstermaar 
de Delf kruist. Ik heb hem op het bovenstaande plaatje al aangegeven met een groene lijn.   

                                                 
26

  In Natte voeten, vette klei schreef Otto Knottnerus dat het Oosterwijtwerdermaar pas in 1444 (bij de 
inlating van de Ompteda Tija bij ‘t Zandt) is gegraven (Knottnerus, Natte voeten, vette klei, 70). Later (bij 
mail van 15 december 2015) heeft hij laten weten dat deze watergang inderdaad veel ouder zou kunnen 
zijn. Ook Bos en Van Veen tekenden op hun Fivelkaart een oude watergang. Zie voor interessante 
observaties over het Garreweerstermaar ook Ds. M. ten Broek, ‘Drie borgen bij Appingedam (Garreweer, 
Dijkhuizen en Wijtwerd)’ III, in GVA 1937, 1-33. 

27
  Tussen GPS 53.305213, 6.821854 en het Eemskanaal en tussen het kanaal en GPS 53.295846, 6.825898. 
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Er is nog een bijzonderheid aan te stippen die van betekenis kan zijn voor de reconstructie 
van de Delf. Dat is de omstandigheid dat de Delf ten oosten van Appingedam samenvalt met 
de kerspelgrenzen (we zullen dat op het volgende plaatje zien), terwijl dat ten westen van 
Appingedam niet het geval is. Dit kan worden opgevat als een aanwijzing voor de relatieve 
ouderdom van het oostelijke uiteinde van de Delf. Kan het zijn dat die waterloop met 
dezelfde oriëntatie in westelijke richting is doorgetrokken tot de plek waar hij op het 
Oosterwijtwerdermaar-Garreweerstermaar stuitte en dat men vervolgens vanaf dat punt 
een kanaal heeft gegraven naar Garrelsweer, waar een natuurlijke waterloop naar de Fivel 
stroomde? Het lijkt erop dat bij Garrelsweer verschillende beddingen uitkwamen. Één 
daarvan, die aan de oostkant voorbij boerderij Drewerderhof28 loopt, is door Miedema 
getekend.29 Ook Bos tekende hier waterloopjes. Wanneer deze veronderstellingen juist zijn, 
zou de verbinding tussen de Fivel en de Eems niet bij Muda, maar nabij Ekenstein tot stand 
zijn gebracht!  

Het zou dan ook gewoon toeval zijn dat de westelijke Delf ongeveer haaks staat op het tracé 
van het Oosterwijtwerdermaar-Garreweerstermaar en parallel loopt aan de as van de 
Lopster kerk.  

Maar wanneer en met welk doel kan de westelijke Delf gegraven zijn?  

Het feit dat de amplitudes van de kronkels in dit westelijke deel van de Delf naar het westen 
toenemen – omgekeerd aan hetgeen we in de oostelijke Delf zien – lijkt mij niet zonder 
betekenis. Dit toont aan dat deze watergang gegraven is op een moment dat de 
benedenloop van de Fivel nog water voerde en dat de getijden daarlangs in- en uitgingen. 
Het is dus goed mogelijk dat ook dit westelijke stuk van de Delf aanvankelijk vooral de 
ontwatering heeft gediend. Daarnaast bood een dergelijke waterloop natuurlijk ook 
mogelijkheden voor het vervoer van goederen. De omstandigheid dat Garrelsweer in 1057 
door de koning met tol, munt en markt werd bedacht wijst daarop.  

Zou de verschillende geschiedenis van de delen van de Delf de achtergrond vormen van het 
feit dat de Groningers – zoals uit archiefstukken blijkt en aanstonds nader zal worden 
besproken – veel later verplicht waren mee te werken aan het onderhoud van het 
Damsterdiep tot aan Popingeweg en niet verder? Dat zou passen bij het idee dat de 
oostelijke Delf vanuit het oosten is gedacht en ook door de kerspelen van het Oosterambt 
van Fivelgo is gegraven. Bijgevolg waren deze ook voor het onderhoud ervan 
verantwoordelijk (zie daarvoor het stuk van 21 april 1462, waarover later meer). Een 
bezwaar tegen deze redenering is natuurlijk wel, dat de Groningers wél mee moesten 
werken aan het onderhoud van het westelijke stuk van de Delf, dat ook al bestond toen de 
Groningers zich bij het Scharmerzijlvest aansloten.  
  

                                                 
28

  Stadsweg 4, Garrelsweer.  
29

  Miedema, ‘Fivelgo’ 341 onder 1g. 
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De oostelijke Delf en de 
‘Ringenum-lijn’ 

De rode lijnen geven de 
kerspelgrenzen aan. 

Vanaf de kruising van de 
Delf met het Ooster-
wijtwerdermaar-
Garreweerstermaar tot 
aan het huis Ringenum 
loopt de mediaan van 
het Damsterdiep langs 
een kaarsrechte lijn.  
 

Zou dat het oorspronkelijke tracé van het kanaal zijn? 
Ten westen van Appingedam doorsnijdt de Delf de kerspelgebieden Garrelsweer, Loppersum, Wirdum en 
Tjamsweer (Garreweer); ten oosten van die plaats vormt de Delf de grens tussen de kerspelen Opwierde en 
Farmsum aan de zuidzijde en Solwerd en Uitwierde in het noorden.  
De groen gekleurde gebieden wateren af op het oostelijke deel van de Delf, te beginnen met het 
Oosterwijtwerdermaar-Garreweerstermaar. De andere watergangen zijn op het kaartje niet aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesk en Delf 
 
 

Volgens De Cock en Poelman is eerst vanaf de Eems haaks op de kustlijn een kanaal 
gegraven naar de Leesk, een natuurlijke watergang die van zuid naar noord liep. Vervolgens 
groef men in westelijke richting verder.30  

Erg overtuigend vind ik dit niet. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat de Delf vanaf 
Appingedam oostwaarts is gegraven naar een punt dat ruim 500 meter ten noorden ligt van 
de plaats vanwaar de Leesk in de richting van de Eems is afgeleid. Men zou bij het graven 
van de Delf dus gebruik kunnen hebben gemaakt van een stukje natuurlijke waterloop. Maar 
ook daarvan moeten we ons afvragen hoe waarschijnlijk dit is.  
  

                                                 
30

  J.K. de Cock en J.N.B. Poelman, ‘De Delf, een vroeg-middeleeuws kanaal in de provincie Groningen’, in: 
Driemaandelijkse Bladen 34 (1982) 106-114.  
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Mij dunkt dat er met betrekking tot het oostelijke uiteinde van de Delf in elk geval nog twee 
bijzonderheden te signaleren zijn, die ons misschien kunnen helpen zicht te krijgen op de 
ontwikkeling. We kijken daarvoor naar het volgende plaatje.  

 

 

 

 

 

 

 

Kerspelen aan de Delf 

Tussen de grote kronkel bij Tuikwerd en 
Ringenum (bij het pijltje) staat nu het 
Delfzicht Ziekenhuis. 
 

 

1.  Tussen de kronkel ten noorden van Tuikwerd en Ringenum laat de oude kadasterkaart 
een rechte sloot zien waarnaar de verkaveling zich richt. Dat wijst erop dat dit een 
oeroude watergang is. Bovendien blijkt deze sloot te liggen op de mediaan van de 
Delfkronkels ten westen van Tuikwerd! Het kan haast niet anders of we zien hier een 
stukje van de oorspronkelijke Delf. Dat de hoofdbedding van de Delf (later het 
Damsterdiep) een eind zuidelijker loopt en een grote bocht maakt, kan het gevolg zijn 
van getijdebewegingen en het voorhanden zijn van een natuurlijke laagte die het 
uitspoelen van deze bocht heeft bevorderd. Dat moet dan wel heel vroeg zijn gebeurd, 
want het ontbreken van enige kronkel in de rechte sloot maakt duidelijk dat deze niet 
door in- en uitstromend water is vervormd. 
Overigens is mij niet duidelijk hoe de oriëntatie van dit kanaal kan zijn vastgesteld. Voor 
de reconstructie van de ontwikkeling heeft dat echter geen betekenis.  

2.  Zojuist heb ik al opgemerkt dat de Delf hier de scheiding vormt tussen kerspelen: ten 
noorden ervan liggen Jukwerd (blauw), Solwerd en Uitwierde, ten zuiden Opwierde en 
Farmsum. Dat wijst erop dat dit stuk van de Delf is gegraven voordat de grenzen van de 
parochies waren gefixeerd.31 De Delf, waarlangs het zeewater vrij toegang had en die 
onder invloed van de getijden verwijdde en kronkels vormde, zal als een natuurlijke 
grens zijn ervaren.  
Vanaf Appingedam naar het westen, te beginnen met Appingedam zelf (de kleine 
groene vlek op het kaartje), doorsnijdt de Delf de verschillende kerspels: Garreweer of 
Tjamsweer (rood) en Wirdum, Loppersum en Garrelsweer (niet op het kaartje).  
Dit doet vermoeden dat het ten oosten van Appingedam gelegen deel van de Delf het 
oudst is en dat dit kanaal pas in tweede instantie in westelijke richting is verlengd.  

  

                                                 
31

  Deze observatie vinden we ook al in de tweede, door N. Westendorp aangevulde druk van Hs. Kremer, 
Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der Provincie Groningen (Groningen 1839

2
), 369. 
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Toen de getijden nog vrij in en uit konden stromen – vanuit de Fivel in het westen en de 
Eems in het oosten – bevond zich het wantij tussen Ekenstein en Appingedam. Hier stond 
het water vrijwel stil. Dat zou de verklaring kunnen zijn voor het feit dat de kronkels in dit 
deel van de Delf een opvallend kleinere amplitude hebben dan die verder naar het westen 
en het oosten. Op het volgende kaartje is dat goed te zien. 

 

 

 

 

 

Delf tussen Ekenstein en 
Appingedam 

In dit deel van het Damsterdiep 
zijn de kronkels opvallend klein.  

 

 
 

Tenslotte kijken we ook nog even naar het westelijke uiteinde van de Delf bij Muda.  

 

 

 

 

 
 

Fivel en Damsterdiep bij Muda 

Het rode pijltje wijst naar het 
spoor van een natuurlijke 
waterloop die volgens de 
archeologe Marijke Miedema 
vanuit het zuiden kwam en 
tussen Winneweer en 
Garrelsweer een bocht naar het 
westen maakte om bij Muda in 
de hoofdbedding van de Fivel 
uit te komen. 
 

 

Bij het graven van het westelijke stuk van de Delf heeft men het nieuwe kanaal blijkbaar 
laten aansluiten op ‘Miedema’s waterloop’: de natuurlijke stroom die ten oosten van 
Drewerderhof noordwaarts heeft gelopen en dan een bocht naar het westen maakte, naar 
de Fivel toe. Dit lijkt mij een aannemelijke verklaring voor de opmerkelijke bocht die het 
Damsterdiep tussen Winneweer en Garrelsweer maakt.  
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Veel later, wellicht na het leggen van de zuidelijke dijk langs de Delf aan het einde van de 12e 
eeuw (?), is het water uit het lage land ten zuiden van Drewerderhof via het Vismaar afgeleid 
naar de Delf. Dit maar, met het bijbehorende zijltje, wordt door abt Menko van Wittewierum 
in zijn kroniek genoemd.32  

Ten zuiden van Drewerderhof – het blauwe gebied op het kaartje – bestaat de bodem uit 
verschillende klei- en veenlagen op elkaar. Aan de oppervlakte ligt een 40 cm dikke kleilaag. 
Deze bodemsamenstelling verklaart de relatieve laagte van het land. Het gewicht van de klei 
heeft hier de slappe veenbodem in elkaar geperst.  

Bij dit alles moeten we in gedachten houden dat de zone ten zuiden van het Fivelgoër 
wierdenland al heel lang bewoond is. Aan de hand van bodemvondsten heeft Marijke 
Miedema vastgesteld dat verschillende ‘podia’ in dit gebied uit de Romeinse tijd dateren. 
Bewoning en bewerking van de bodem heeft bodemdaling veroorzaakt met, als noodzakelijk 
gevolg, wateroverlast. De noodzaak om greppels te graven ter afleiding van het overtollige 
water moet dus al vroeg zijn opgetreden. 

 

Nu volgt een ‘stripverhaal’ dat mijn reconstructie van de ontwikkeling van de Delf duidelijk 
moet maken. 

 

Fivel, Delf en Damsterdiep fase 0 

 

We beginnen met de oude situatie: links kronkelt de Fivel en zien we ook enkele andere 
natuurlijke waterloopjes: enkele watergangen die water vanuit de omgeving van Oldersum, 
Drewerderhof, Garrelsweer en wellicht ook uit de wolden van Duurswold naar de Fivel 
afvoerden; verder naar het oosten zien we de Apt of Grote Heekt bij Appingedam en de 
Leesk bij Eelwerd en Farmsum.  
  

                                                 
32

  Jansen en Janse, Kroniek, 326-327. 
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Vanuit het wierdengebied aan de zuidzijde van de Fivelboezem zijn waterlopen gegraven 
naar de veengronden in het zuiden. Bos telde zes ‘vaar- of schipslooten’, die ‘grootendeels 
dichtgegroeid en van zeer ouden datum’ zijn.33 De Cock onderscheidde zelfs negen sloten die 
ten noorden en ten zuiden van het Damsterdiep in een rechte lijn doorlopen.34 Ik beperk me 
hier tot drie ‘oersloten’, die net zoals hun soortgenoten ter weerszijden van het Centrale 
Woldland vanuit het veen helemaal doorlopen tot de zee. Op het hierna volgende plaatje 
zien we van west naar oost de Wijmers, het Oosterwijtwerdermaar met zijn verlengde, het 
Garreweerstermaar, en het Uitwierdermaar met zijn verlengde, het Eelwerdermaar.  

 

Fivel, Delf en Damsterdiep fase 1 

 

Via de ingetekende ontginningssloten heeft het water aanvankelijk onder vrij verval 
uitgemond in de Fivel en de Fivelboezem. Op de hoogtekaart is te zien hoe de Wijmers ten 
westen van Loppersum in de benedenbedding van de Fivel uitkwam en de fysisch-
geografische kaart van de PPD uit 1983 toont de route waarlangs het water van het 
Oosterwijtwerdermaar aan de oostkant van Leermens, Godlinze en Losdorp noordwaarts 
stroomde en tussen Spijk en Bierum naar de Eems liep.  

Het water van het Uitwierdermaar liep tussen Marsum en Uitwierde naar het noorden en 
zwenkte vervolgens naar de Eems.  
  

                                                 
33

  De Fivel en hare verzanding, bewerkt door Joh. van Veen uit de nagelaten aantekeningen van P.M. Bos; 
behoorende bij de in 1919 geteekende kaart van P.M. Bos (Leiden, 1930) 6-7 en de bijbehorende kaart.  

34
  J.K. de Cock, ‘Ontginningsgeschiedenis van de gemeente Slochteren’, in: Groningse Volksalmanak 1967, 

162-185, in het bijzonder fig. 11 en p. 173.  
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Fivel, Delf en Damsterdiep fase 2 

De pijl geeft de stroomrichting aan.  

 
 

Tussen het hoge wierdenland en het resterende veen in het zuiden daalde de bodem. In de 
laagte tussen wierden en veen hoopte zich water op dat niet langs natuurlijke weg kon 
afstromen. Om die reden heeft men vanaf de Apt (??) een kanaal gegraven om het naar de 
Eems af te leiden: dat is het meest oostelijke deel van de oostelijke Delf. We zagen in 
Landschap lezen 2 dat ter weerszijden van het Centrale Woldland hetzelfde gebeurde. Daar 
werden de Oude Ae en het Westerwijtwerdermaar gegraven om een ‘zijdelingse’ afwatering 
mogelijk te maken.  

 

Fivel, Delf en Damsterdiep fase 3 

De pijlen geven de veronderstelde stroomrichting van het water aan.  
 

Wat voor de streek bij Appingedam en verder oostwaarts gold, geldt uiteraard ook voor het 
gebied ten westen van Appingedam en ten zuiden van Wirdum. Ook daar daalde de bodem 
en wilde het water niet meer op de oude manier (via het Oosterwijtwerdermaar en de  
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Wijmers) weg. Dat zal de reden zijn geweest waarom men vanaf het westelijke uiteinde van 
de ‘meest oostelijke Delf’ een kanaal heeft gegraven in westelijke richting, naar de kruising 
met het Oosterwijtwerdermaar-Garreweerstermaar, en vanaf daar verder naar de 
natuurlijke waterloop die bij Garrelsweer in de Fivel uitkwam.  

Door het graven van dit nieuwe kanaal kwam een verbinding tot stand tussen de Eems en de 
Fivel. Doordat de Fivel op deze manier een extra-uitweg kreeg, zal het debiet van de 
benedenloop sterk zijn verminderd, hetgeen het dichtslibben van de bedding en de 
Fivelboezem moet hebben versneld. 

 

Fivel, Delf en Damsterdiep fase 4 

 

Op dit plaatje zien we het uiteindelijke resultaat. De Delf is ongetwijfeld langs rechte lijnen 
gegraven, maar door het ontbreken van zijlen bij Muda en aan de monding in de Eems 
hebben de getijden lange tijd vrij spel gehad. Door het in- en uitstromende water zijn de 
kronkels ontstaan die kenmerkend zijn voor dit deel van het Damsterdiep. De invloed van de 
getijden is ook merkbaar in de loop van het Uitwierdermaar-Eelwerdermaar en het 
Oosterwijtwerdermaar-Garreweerstermaar. Doordat het zeewater via deze watergangen 
ongehinderd kon binnenkomen is ook langs deze maren klei afgezet.  

Merk op dat de natuurlijke waterloopjes bij Garrelsweer zijn vervangen door een nieuw 
kanaal: het Vismaar.  
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De Fivelgoër ‘oersloten’ 
op de bodemkaart 

 
 

Van links naar rechts de Wijmers, Oosterwijtwerdermaar- Garreweerstermaar en Uitwierdermaar-
Eelwerdermaar.  
De lichte streep in het midden is het Eemskanaal.  
De bodemkaart laat zien dat via de ‘oersloten’ slibrijk zeewater is binnengekomen waardoor kleitongen zijn 
afgezet.  

 
 
 

De situatie bij het Damsterdiep is in de loop der eeuwen ingrijpend veranderd, maar er zijn 
wel een paar punten aan te wijzen die aan de hierboven beschreven ontwikkeling 
herinneren. Ik zal ze niet allemaal systematisch bespreken, maar enkele ervan stip ik aan en 
laat er ook een paar plaatjes bij zien.  

 

 

 

 

 

 

 

Oosterwijtwerdermaar en 
Garreweerstermaar 

In het veld en vanuit de lucht is het 
Garreweerstermaar minder duidelijk 
te herkennen dan het 
Oosterwijtwerdermaar. 
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Oosterwijtwerdermaar 

Dit maar is van bijzondere 
betekenis. Het ligt halverwege 
de Delf, daar waar de amplitude 
van de kronkels het geringst is 
en waar het oostelijke en het 
westelijke deel van de Delf met 
elkaar zijn verbonden.  

 
Het Oosterwijtwerdermaar is één van de Fivelgoër ‘oersloten’. Deze watergang en het Garreweerstermaar 
liggen exact in elkaars verlengde en hebben oorspronkelijk samen een ruim 6 km lange, doorlopende 
ontginningssloot gevormd.  
De eenheid daarvan is verbroken door het graven van de Delf. Dat het tracé kronkels vertoont en – bij de 
kruising met het Damsterdiep – enigszins verspringt, is het gevolg van de schurende werking van de getijden en 
latere ontwikkelingen waarover alleen gespeculeerd kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garreweerstermaar 

De foto is genomen vanaf de 
Keerweersterweg. 

 

 

Van het Garreweerstermaar zijn grote gedeelten verdwenen, maar de watergang heeft in een rechte lijn 
doorgelopen tot in het Schildmeer.  
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Schildweg tussen het Van 
Starkenborghkanaal en de 
Graauwedijk 

Dit gedeelte van de Schildweg ligt op 
het tracé van het Garreweerstermaar.  

 

 

 

 

 

 

Langs het Tatjemaar richting 
Schildmeer 

Ten zuiden van de Graauwedijk loopt in 
het verlengde van de Schildweg een 
fietspad langs het Tatjemaar in de 
richting van het Schildmeer. 

 

 

 

 

 

Uitwierder- en Eelwerdermaar 

Ook het Uitwierdermaar (ten noorden van de 
Delf) en het Eelwerdermaar (ten zuiden van 
de Delf) hebben samen een doorlopende 
ontginningssloot gevormd die over ruim 4 km 
een min of meer kaarsrecht beloop had.  
Voor wat betreft de lichte kronkels en het 
verspringen van het Uitwierdermaar ten 
noorden van het Damsterdiep geldt hetzelfde 
wat hierboven over het 
Oosterwijtwerdermaar en 
Garreweerstermaar is gezegd.  
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Het Uitwierdermaar en Biessum ten 
westen van Delfzijl op Google 

Van het eens zo open landschap ten 
westen van Delfzijl is niet veel meer 
over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwierdermaar 

 

 

 

 

 

 

Eelwerdermaar 

Het noordelijke uiteinde van het 
Eelwerdermaar, gezien vanaf het 
bedrijventerrein aan de Sikkel in 
Delfzijl.  

Het Noorderzijlvest heeft hier nu een 
inlaat/gemaal. 
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‘Mudaheert’ 

Het toponiem ´Muda´, leeft voort in de 
boerderijnaam ´Mudaheert´ (Rijksweg 
275) te Winneweer.  

Het woord muda betekent ‘monding’. 
Hiermee wordt de plaats aangeduid 
waar een riviertje vanuit het zuiden in 
de Fivelbedding uitkwam. Dit riviertje is 
benut om hierlangs het water uit de 
omgeving van Wirdum op de Fivel te 
lozen. Zo kwam de westelijke Delf tot 
stand.  

 

 

 

 

Vanaf de Mudestertil richting Muda 

Het water op dit plaatje (het 
Damsterdiep ten oosten van 
Winneweer) heeft aanvankelijk naar 
het westen (van de kijker af) 
gestroomd; later, toen de benedenloop 
van de Fivel helemaal geen water meer 
kon afvoeren, stroomde het water naar 
het oosten.  

 
Er ligt al heel lang een brug op deze plaats: hier kruist de Stadsweg de Delf. Deze weg loopt vanaf de stad 
Groningen aan de noordzijde van het Damsterdiep,

35
 op deze plek steekt hij het diep over om aan de zuidzijde 

verder te lopen. 

 

Ik vermoed dat bij Muda de sluis gelegen heeft waarvan Menko meedeelt dat hij in 1192 is 
gebouwd.36 De Mudesterzijl heeft dus gelegen in wat nu het Damsterdiep heet, tussen de 
natuurlijke bedding van de Fivel en de gegraven (westelijke) Delf. Toen de benedenloop van 
de Fivel niet meer als waterlossing functioneerde en alle water via de Delf naar het oosten 
moest, loosden via deze zijl het westelijke deel van Duurswold (Scharmer, Harkstede, 
Heidenschap, Kolham en een deel van Slochteren) en de zuidelijke helft van de kerspelen 
Garmerwolde en Ten Boer. De zijl was nodig vanwege het feit dat de vloed vanaf de Eems via 
de Delf ver het land kon binnendringen en op die manier ook de omgeving van Woltersum 
en het inmiddels sterk gedaalde Duurswold bedreigde. Wanneer het water aan de 
buitenzijde van de zijl (de oostkant) hoger werd dan het binnenwater, sloten zich de deuren  

                                                 
35

  Vóór de aanleg van het Damsterdiep volgde het westelijke stuk van de landweg tussen Groningen en 
Fivelgo (tot aan de Borg) een tracé dat wat meer zuidelijk lag. Meer daarover volgt later.  

36
  De Mudesterzijl wordt genoemd in het Wierumerzijlboek (GrA 835-13b). 
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en bleef Duurswold van overstroming verschoond.  

We mogen aannemen dat de zijl is opgeruimd toen omstreeks 1300 aan de monding van de 
Delf zeesluizen (de Delfzijlen) werden gelegd. De zijl bij Muda werd toen vervangen door een 
schotdeur, die men in geval van nood kon sluiten. Die nood trad op wanneer het water in de 
Delf – de gezamenlijke boezem van hoge en lage landen – zo hoog stond, dat het terug 
dreigde te lopen naar het lageland.  

Met de Mudesterzijl zijn we aangekomen bij het volgende hoofdstuk, dat over de oudste 
zijlen gaat en over het samenwerkingsverband tussen de organisaties die deze zijlen 
beheerden.  

Maar alvorens daaraan te beginnen laat ik nog een spoor zien waarmee ik vooralsnog niet 
goed raad weet.  

 

 

 

Spoor Wittewierum-
Oling 

Behalve de Wijmers – de 
watergang die vanaf 
Loppersum met een 
geknikt tracé naar het 
zuidoosten loopt – heb ik 
met blauwe stippelijntjes 
de sporen aangezet van 
een oude watergang (?) 
die op de oude 
kadasterkaart zichtbaar 
zijn en die we ook in het 
veld hier en daar nog 
herkennen.  

 
 

Dit spoor, dat ook ingetekend is op een bij de Beschrijving van de provincie Groningen van 
1961 behorende kaart,37 werd door De Cock geïnterpreteerd als het spoor van een weg of 
veendijk. Gezien de bodemvondsten die in deze buurt zijn gedaan, moet volgens hem de 
ouderdom ervan gesteld worden ‘op een periode omstreeks het begin van onze jaartelling of 
iets ouder’.38 Ik waag het daaraan te twijfelen en denk eerder dat deze structuur uit de 
middeleeuwen dateert. Ik geef echter toe dat ik geen helder beeld heb van de chronologie 
van de ontwikkelingen in deze streek.  
  

                                                 
37

  Beschrijving van de provincie Groningen, behorende bij de Waterstaatskaart 1961, bewerkt bij de directie 
Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat, bijgewerkt tot 1 januari 1959, kaart I (‘Poging tot reconstructie 
van het stelsel der oude veendijken in oostelijk Groningen’). 

38
  De Cock, ‘Ontginningsgeschiedenis Slochteren’, 173 en fig. 11. 
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Het zal echter duidelijk zijn dat een dijk niet kan worden aangelegd zonder parallel daaraan 
een greppel te graven. Wanneer dat aan noord- en zuidzijde is gedaan, ontstonden mét de 
aanleg van de dijk vanzelf ook twee sloten waarlangs water weg kon stromen.  
Het is inderdaad mogelijk dat hier een veendijk opgeworpen is om te voorkomen dat water 
uit het onontgonnen veen ten zuiden ervan naar het reeds ontgonnen en daardoor gedaalde 
land ten noorden ervan lekte. Door de greppel aan de zuidzijde stroomde veenwater weg, de 
sloot aan de noordzijde diende ter ontwatering van de meden.  

Maar er is ook een andere verklaring denkbaar. Deze knoopt aan bij de omstandigheid dat 
het spoor bij Wittewierum aansluit op de oude loop van de Fivel. Als gevolg van inversie laat 
deze zich op de hoogtekaart herkennen als een rug. Ook op de bodemkaart tekent die oude 
bedding zich af en wel zo, dat hij de wierde van Wittewierum aan de oostzijde omvat. Toen 
die bedding als gevolg van het inversieproces ophield te functioneren, zal het water van de 
Fivel zich aan weerszijden van de oude bedding een weg hebben gezocht. Aan de westzijde 
heeft men – zo kan men zich voorstellen – ter afleiding daarvan de Ten Poster Ae gegraven, 
aan de oostzijde zou een sloot-met-dijk kunnen zijn aangelegd om het aan de oostzijde van 
Wittewierum stromende Fivelwater in de richting van Oling af te voeren, waar het op het 
denkelijk toen reeds bestaande oostelijke deel van de Delf uitmondde. Dit moet dan 
gebeurd zijn toen het westelijke deel van de Delf nog niet bestond. Toen later ook het ten 
westen van Oling gelegen deel van de Delf werd gegraven, verloor de watergang 
Wittewierum-Oling zijn functie en verviel tot een vaag spoor.  

Het idee dat er langs de watergang een dijk(je) heeft gelegen vindt steun in het patroon dat 
de bodemkaart laat zien. Het lijkt erop dat het zeewater bij Hoeksmeer door een dijk is 
gebroken en aan de zuidzijde van de doorgebroken dijk twee kleitongen heeft gedeponeerd.  

 

 

 

 

 

 

Twee kleitongen ten 
zuiden van het spoor 
Wittewierum-Oling 

Het pijltje wijst naar de 
plek bij Hoeksmeer, 
waar een dijk lijkt te zijn 
doorgebroken. 
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4  Delf en Damsterdiep.  
  Van tochtsloot tot levensader 
 
4.1  Fivel 

4.2  Delf 

4.3  De Acht Zijlvesten 

4.4  Damstervaart, Damsterdiep, Damsterwal 

4.5  Onderhoud van het Damsterdiep 

4.6  Levensader 
 

 

 

 

Door de bodemdaling in de veengebieden en de opslibbing aan de zeekant traden 
veranderingen op in de natuurlijke loop van de watergangen. Het waren uiteraard de 
bewoners van de laaggelegen gebieden die de meeste hinder ondervonden van zowel 
binnen- als buitenwater. Zij zullen als eersten de noodzaak hebben gevoeld om hun land met 
dijken te beschermen en zijlen te bouwen. 

Daarmee vergeleken hadden de bewoners van het hogeland het gemakkelijk. Hun water liep 
vanzelf weg. Maar de hoge en lage landen moesten wel van dezelfde boezems en 
mondingen gebruik maken.  

 

 

 

 

 

 

 

Kardingermaar en 
Westerwijtwerdermaar: 
interregionale samenwerking? 

Het tot Hunsingo behorende 
gebied is roodachtig gekleurd, 
Fivelgo blauw.  
  



Landschap lezen 4: Delf en Damsterdiep. Van tochtsloot tot levensader 

50 

 

In Landschap lezen 3 zagen we dat het dichtslibben van het Dellekanaal tot een reorganisatie 
van de afwatering dwong. Dat gebeurde vermoedelijk omstreeks c. 1150, nog vóór de 
stichting van de eerste kloosters en vóór er op grotere schaal dijken en zijlen werden gelegd. 
Het gevolg van deze reorganisatie was dat de Fivelgoër woldsaten in het Centrale Woldland 
uiteindelijk hun water via Hunsingo op de benedenloop van de Hunze konden lozen en dat 
het Hunsingoër kerspel Westerwijtwerd zijn water via Fivelgo (langs Oosterdijkshorn, de ‘Ten 
Postertocht’, de Fivel en de Delf) kwijt kon.  

Ook later, toen er meer dijken waren gelegd en zijlen gebouwd, bleven de lagelandsters 
concurrentie ondervinden van de hoge landen. Voor het probleem van de 
gemeenschappelijke boezems en mondingen was immers nog geen oplossing gevonden. Om 
die reden sloten de lagelandsters zich aaneen. De ‘Acht Zijlvesten’ is de naam van het 
samenwerkingsverband van laag-gelegen gebieden die samen probeerden hun 
gemeenschappelijke problemen op te lossen. 

De Acht Zijlvesten: Samenwerking van de lagelandsters 

Met stippen zijn van rechts naar links mit der sunnen omganck’ (‘met de wijzers van de klok mee’) de volgende 
acht plaatsen aangegeven: Siddeburen, Schildwolde, Slochteren, Scharmer, Garmerwolde, Zuidwolde, 
Noordwolde en Bedum.  
Ook de Wolddijk, de Buursterzuidwending en de dijk langs de zuidkant van de Delf zijn ingetekend. Weggelaten 
is de Graauwedijk, die waarschijnlijk uit ongeveer dezelfde tijd dateert of zelfs nog wat ouder zou kunnen zijn, 
maar in dit verband minder van belang is.  
De acht aangegeven zijlen zijn van links naar rechts: Bedumerzijl, Kardingerzijl, Mudesterzijl, Vismaarzijl, 
Wijmerszijl, Garreweersterzijl, Oudezijl, Eelwerderzijl.   
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Het kaartje op de linkerbladzijde geeft de situatie weer zoals deze rond 1200 kan zijn 
geweest. Let wel: de ingetekende zijlen zijn ‘zeesluizen’. Ze spuiden op watergangen die aan 
getijdebewegingen onderhevig waren.  

Het overgrote deel van het gebied der Acht Zijlvesten ressorteerde onder Fivelgo, het 
kleinste onder Hunsingo, maar het is niet zeker of dit van het begin af aan zo is geweest. 

De organisatie van de Acht Zijlvesten wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van 
1301,39 maar het kan zomaar zijn dat ze toen al 100 jaar bestond. Zijlvesten zijn immers de 
ingelanden van gebieden die hun water via een zijl lozen. Zijlen horen bij dijken en de 
doorgaande dijken zijn, zo neemt men aan, omstreeks 1200 gelegd.  

De Acht Zijlvesten corresponderen met de acht zijlen waardoor de lage landen uitwaterden, 
niet met de acht parochies die in een akte van 1385 worden genoemd.40 Daarin treden de 
pastoors van Siddeburen, Schildwolde, Slochteren, Scharmer, Garmerwolde, Zuidwolde, 
Noordwolde en Bedum als zegelaars op. Deze plaatsen zijn op het kaartje met stippen 
aangegeven. Ligtendag meende dat met de term ‘Acht Zijlvesten’ acht zijlvestenijen bedoeld 
zijn, maar kon niet tot acht waterstaatsorganisaties komen. Om die reden nam hij aan dat 
ook Zuidwolde en Noordwolde zelfstandige zijlvestenijen waren.41 Die (onwaarschijnlijke42) 
hypothese is niet nodig als we uitgaan van de zijlen die er in die periode zijn geweest. Op het 
kaartje zijn deze ingetekend. Via deze kunstwerken waterden de lage landen uit op Deel, 
Dellekanaal en Delf die toen de hoofdwatergangen van de Acht Zijlvesten waren en nog in 
open verbinding stonden met de zee.  

Via de Bedumerzijl en Kardingerzijl waterden de landen uit die zijn omsloten door de 
Wolddijk. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen is deze ringdijk vermoedelijk omstreeks 
1200 gelegd om de als gevolg van het verdwijnen van het veen gedaalde bodem tegen 
buitenwater te beschermen.43 Via de Deel liep het water naar Winsum waar het in de 
benedenloop van de Hunze uitkwam. Ook hier is waarschijnlijk pas omstreeks 1300 een zijl 
gelegd (de Oldenzijl).  

Het tot het landschap Hunsingo behorende noordelijke deel, Innersdijk, loosde via het 
Boterdiep en de Bedumerzijl. Het tot Fivelingo behorende zuidelijke deel bestond zelf ook 
weer uit twee delen.  

•  Het noordelijke stuk, tussen het (Buiten-)Kardingermaar en de Buursterzuidwending (de 
Stadsweg), heette ‘het Vierendeel’ en loosde via het Kardingermaar op de Deel. Eerder 
had dit gebied via het Kardingermaar op het Dellekanaal en de Fivel geloosd, maar nadat 
dit omstreeks 1150 (?) was dichtgeslibd, hadden deze Fivelgoërs hun water noordwaarts 
afgeleid.  

•  Het zuidelijke deel was een smalle strook tussen de Buursterzuidwending en de Grasdijk 
(niet op het plaatje) die via de ‘Ten Postertocht’ loosde op de kronkelende bedding van 
de Fivel tussen Ten Post en Winneweer, waarvan het water – nadat de benedenloop van   

                                                 
39

  OGD I 210  
40

  OGD II 748. 
41

  Ligtendag, De Wolden, 175-183. 
42

  De veronderstelde zijlvestenijen van Zuidwolde en Noordwolde hebben in de archieven niet het geringste 
spoor achtergelaten. Ook anderszins is er geen enkele aanwijzing voor het bestaan ervan.  

43
  Zie Landschap lezen 3, hoofdstuk 3.3. ‘Wolddijk’. 
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de rivier was dichtgeslibd – via de sluis bij Muda (de Mudestersluis) in de Delf terecht kwam.  

De splitsing van het Fivelgoër deel van het Centrale Woldland in een noordelijk en zuidelijk 
deel is in het vorige hoofdstuk uitvoerig besproken.44 Zoals ik aangaf vermoed ik dat deze 
ingreep te maken heeft met een verdeling van de lasten. De Fivelgoërs van het Vierendeel 
mochten via de Kardingerzijl op het Hunsingoër waterstelsel blijven lozen, op voorwaarde 
dat niet alle water uit dat gebied daarlangs zou stromen. Een deel ervan moest via de Delf 
worden afgevoerd. Een waterscheiding was dus nodig. Een dergelijke verdeling is later ook 
toegepast op het grondgebied van Noorddijk. Het westelijke deel mocht toen via Innersdijk 
afwateren, het oostelijke via het Vierendeel. In feite is het zo ook gegaan met het 
Oosterniezijlvest. In 1457/1458 werd het noordelijke deel ervan ingelaten in het 
Winsumerzijlvest, het zuidelijke deel ging in 1464 naar het Slochterzijlvest. 45 

De sluis bij Muda of Mudesterzijl is vermoedelijk in 1192 gelegd. Menko schrijft in zijn 
kroniek over het jaar 1237 dat dit het 45e jaar was na de aanleg van de vaste sluis. Met die 
sluis bedoelt hij waarschijnlijk de sluis bij Muda, niet de Vismaarsluis zoals Formsma 
meende.46  

Totdat omstreeks 1300 de Delf bij Delfzijl werd afgesloten met een drietal sluizen, was de 
Mudesterzijl de buitensluis van een groot gebied. Het kaartje laat dat zien: hierlangs waterde 
het hele latere Scharmerzijlvest, vrijwel het gehele Slochterzijlvest en een deel van het 
Dorpsterzijlvest af.  

Verder naar het oosten zien we de Vismaarzijl die een vooral lokale functie had voor de 
schepperij Oldersum van het Dorpsterzijlvest, en de Wijmerszijl waarlangs behalve de 
aangelegen landerijen ook een stukje van het Slochterzijlvest loosde.  

De Garreweersterzijl werd gebruikt door de aangelegen landen, maar ook door het latere 
Woldzijlvest (Schildwolde, Hellum en Siddeburen), dat zijn hoofduitwatering bij Appingedam 
had.  

Aanvankelijk liep het water van het Woldzijlvest door de Oudezijl aan de westkant van 
Appingedam, later door de Heer Boltenzijl en nog weer later door de Branderzijl aan de 
oostkant van die plaats.  

Tenslotte was er nog de Eelwerderzijl tussen Opwierde en Eelwerd. Hier kwam het 
Eelwerdermaar in de Delf uit.  

We zagen al dat het Uitwierdermaar en het Eelwerdermaar, net zoals het 
Oosterwijtwerdermaar en het Garreweerstermaar, oorspronkelijk één watergang hebben 
gevormd die beschouwd kan worden als een ontginningssloot vanuit het wierdenland naar 
het veen bij Tjuchem.47 Later diende de Eelwerderzijl voor de afwatering van de aangelegen 
landerijen en het Oostwoldzijlvest. 
  

                                                 
44

  Landschap lezen 3, hoofdstuk 3.4 ‘De deling van het Fivelgoër Woldland’. 
45

  Groningen en het Drentse water 4, hoofdstuk 4.3 ‘Het Winsumerzijlvest’. 
46

  Formsma, ‘Delvinaria’, 30. 
47

  De plaatsnaam ‘Tjuchem’ komt van ofr. tiucha ‘samenwerkingsverband’, ‘coöperatie’. Later spreekt men 
bij ontginningen en kolonies van ‘compagnieën’. 
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Voor het leggen van dijken, het graven van watergangen en het beheer van de sluizen en 
waterlopen was organisatie nodig. Mensen van verschillende, ver uit elkaar gelegen 
gebieden moesten met elkaar samenwerken. Dat gebeurde al voordat in het begin van de 
13e eeuw de kloosters verschenen. Wie vóór die tijd voor de nodige organisatie zorgde 
weten we niet. Het moeten regionale groten zijn geweest – in de oudste teksten is bij 
herhaling sprake van capitales (‘hoofdelingen’) en nobiles (‘edelen’) – maar misschien was er 
ook wel centrale leiding van bovenaf.  

 

 

Monding van het Vismaar in de Delf (Google) 

In Groningerland dateren de oudste 
schriftelijke berichten over dijken uit het 
einde van de 12

e
 eeuw (dijk langs de Delf).  

De plaats waar het Vismaar in de Delf uitwam 
is omcirkeld. Rechts van het Vismaar de Oude 
Wijmers (ten zuiden van het Damsterdiep) en 
de Loppersumer Wijmers (ten noorden 
ervan). Ook dat was een oude 
ontginningssloot die in eerste instantie 
rechtstreeks in de Fivel uitmondde.  
Geheel rechts de Wirdumermeedenweg, die 
ook door de Delf wordt gekruist.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monding van het 
Vismaar in Garrelsweer 
vanaf de noordzijde van 
het Damsterdiep 
 
 
 

De kroniek van Wittewierum vermeldt de verwoesting van de zijl in het Vismaar bij 
Garrelsweer: op 28 januari 1262 braken in ‘Friesland’ de dijken door. Ook de houten sluis in 
het Vismaar brak, raakte los van haar basis en ging drijven.48 Het bestaan van een zijl   

                                                 
48

  H.P.H. Jansen en A. Janse (ed. en vert.), Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum (Hilversum 
1991), 408-409. 
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op deze plek toont aan dat er aan de zuidzijde van de Delf een dijk lag. Deze wordt trouwens 
al in 1248 genoemd: Menko heeft het dan over de agger mediterraneus die tanquam ex 
invidia factus is (de ‘zuidelijke dijk’ die ‘als het ware uit afgunst is gemaakt’).49  

Het is mij niet goed duidelijk wat we met die afgunst aan moeten. Zou het kunnen zijn dat de 
eigenaren van de lagere gronden ten zuiden van de Delf afgunstig waren op hun buren aan 
de noordkant wier landerijen hoger lagen en daardoor geen last hadden van hoog water, 
geen dijken en zijlen nodig hadden en wier eigen water vanzelf wegliep?50  

Het is ook niet bekend wanneer de zijl in de monding van het Vismaar is gebouwd, maar 
aangezien de bouw ervan moet samenhangen met de aanleg van de zuidelijke dijk langs de 
Delf mogen we aannemen dat dit omstreeks 1200 of wat eerder is gebeurd.  

 

 

 

De plek van de Garreweersterzijl 

De foto is genomen vanaf de 
Alberdaweg aan de noordkant van het 
Damsterdiep. Tussen het diep en de 
Stadsweg lag een c. 75 meter brede, 
laaggelegen strook ‘buitendijks’ land, 
dat niet zo lang geleden als 
grondberging is benut.  
Op de plek van de voormalige zijl 
bevindt zich nu een inlaat.  

 

Ten westen van Appingedam lijkt de Delf een oude natuurlijke waterloop gekruist te hebben. De 
watergang aan de noordzijde van de Delf werd later Apt of Grote Heekt genoemd, aan de zuidzijde is 
de natuurlijke waterloop verdwenen, maar heeft wel sporen nagelaten op de oude kadasterkaart. 

Daar werd het water vanuit het zuiden aangevoerd door de Groeve, een zoals de naam al aangeeft 
gegraven watergang. 
  

                                                 
49

  Jansen en Janse, Kroniek, 372-373.  
50

  Otto Knottnerus meent de achtergrond van Menko’s opmerking wel te begrijpen (Otto Knottnerus, Natte 
voeten, vette klei, 55). Volgens hem is met ‘de zuidelijke dijk’ niet de dijk aan de zuidzijde van de Delf 
bedoeld, maar de Graauwedijk. Deze zou de afwatering van de kloosterlanderijen van Wittewierum in 
zuidelijke richting hebben verhinderd. Deze redenering veronderstelt dat de Graauwedijk is gelegd na de 
stichting van het klooster Wittewierum en dat er lieden zijn geweest die de kloosterlingen benijdden 
(vanwege hun succes bij het bewerken van de grond?). Ik twijfel aan de juistheid van deze interpretatie. In 
de betreffende passage maakt Menko tweemaal melding van een agger mediterraneus (‘zuidelijke dijk’). 
In het eerste geval zegt hij expliciet dat deze naast de Delf ligt (iuxta fossatum effluxionis aquarum, ‘naast 
het afwateringskanaal’). Het is wel heel onwaarschijnlijk dat de in de volgende zin vermelde agger 
mediterraneus een andere zou zijn dan de zuidelijke Delfdijk. 
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De Oudezijl en Heer Boltenzijl in Appingedam 

Ingetekend op de plattegrond van Jacob van 
Deventer.  
Links de Oudezijl, rechts de Heer Boltenzijl. 

Biblioteca Digital Hispánia (http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015403). 

 

De Oudezijl is later vervangen door de Heer Boltenzijl aan de oostzijde van Appingedam, 
welke sluis omstreeks 1600 is opgevolgd door de Branderzijl. Aangenomen mag worden dat 
de Oudezijl gelegd is op de plaats waar een gegraven watergang in de Delf uitmondde, of 
daar waar de Delf de genoemde natuurlijke waterloop kruiste. Daarbij moeten we dan wel 
veronderstellen dat die waterloop niet fatsoenlijk meer werkte als waterlossing van het 
achterland. De kavellijnen in dit gebied en ook de bodemkaart suggereren een oude kreek 
uit de richting van Oling die aan de noordzijde van de Delf heeft doorgelopen.  

 

Appingedam rond 1400 door H.P. 
en W.J. Steenhuis (1833) 

GrA 817-1203: ‘Teekening van den 
platten grond der stad 
Appingedam, zijnde als tijdstip van 
voorstelling aangenomen het jaar 
1400; ontworpen naar de meest 
waarschijnlijke opgaven en 
aanteekeningen in oorkonden en 
naar gedenkstukken.’ 

Rondom het kaartgedeelte staan 
‘Aanwijzingen’ betreffende de 
historie van het Slot Dijkhuizen, 
Solwerd en Appingedam, die aan 
de achterzijde worden voortgezet.  

 

 
Op deze reconstructietekening hebben de makers de plaats van de Oudezijl aangegeven. Om deze 
beter zichtbaar te maken heb ik een uitsnede van Steenhuis’ plattegrond over de kadastrale kaart 
gezet en de bewuste plek gemarkeerd. Het resultaat is het plaatje op de volgende bladzijde.  
  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015403
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015403
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Appingedam, de de 
Appe of Apt en de Delf 

 

1. Apt 
2. Oudezijl 
3. Monnikenwierde 
4. Grote Heekt 
5. Groeve 
6. Heer Boltenzijl 

 
 

De Apt (uit *apa, ‘waterloop’?51) kwam vanuit de richting van Oling en maakte een halfronde 
bocht langs de oostzijde van de Monnikenwierde. De Grote Heekt, die ten westen van die 
wierde loopt, is volgens Steenhuis in 1501 gegraven.  

Toen de Groeve werd gegraven (10e eeuw?), lag het in de rede om deze ten zuiden van 
Appingedam in de bestaande bedding van de Apt te leiden. Later is de Groeve oostwaarts 
om Appingedam geleid naar de Heer Boltenzijl.  
  

                                                 
51

  Gerald van Berkel en Kees Samplonius, Nederlandse plaatsnamen; herkomst en historie (Utrecht 2007) 32. 
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Hier lag de Eelwerderderzijl 

Rechts het Damsterdiep met 
links de plaats waar vroeger de 
Eelwerderzijl heeft gelegen. Op 
de achtergrond de brug 
waarover de N33 het 
Damsterdiep kruist.  

 

 

 

 

 

 

 

De acht zijlen worden 
binnenzijlen 

De besproken zijlen 
zijn binnenzijlen 
geworden door de 
bouw van 
uitwateringssluizen 
aan de monding van 
de Deel en de Delf, bij 
Winsum en bij Delfzijl. 
Men neemt aan dat dit 
omstreeks 1300 is 
gebeurd.  
 

 

Ook als binnenzijlen behielden de meeste zijlen hun functie: de waterlopen tussen de 
binnenzijlen en de zeesluizen functioneerden als gemeenschappelijke boezems voor de hoge 
en lage gronden. Als er van de hoge gronden veel water kwam, bleven de binnenzijlen dicht. 
Het kon dan zijn dat de lage landen pas bij de tweede eb of zelfs de derde eb hun water kwijt 
konden.  
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1370: inlating van 
Middelbert en Engelbert 
in het Scharmerzijlvest 

 

 

Damstervaart 

Als gevolg van de bodemdaling konden de lage landen van Middelbert en Engelbert 
omstreeks 1370 niet meer op de Hunze lozen. Om die reden wendden ze zich tot hun 
oostelijke buren, die onder het Scharmerzijlvest hoorden en via de Delf op de Eems 
uitwaterden. Het resultaat was dat beide kerspelen werden ‘ingelaten’ in het 
Scharmerzijlvest, een van de drie zijlvesten die samen het Zijlvest der Drie Delfzijlen 
vormden. Van de inlatingsakte zijn verschillende exemplaren opgemaakt. De twee  
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afgebeelde oorkonden berusten in het archief van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen.52 
Het verhaal over de inlating van Middelbert en Engelbert is verteld in deel 7 van de cyclus 
Groningen en het Drentse water.  

Om te begrijpen hoe het komt dat Middelbert en Engelbert hun water naar het oosten 
moesten laten lopen in plaats van – wat op het eerste gezicht meer voor de hand ligt – naar 
het noorden, is een blik op de hoogtekaart nodig. De op basis van gegevens van het 
Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) gemaakte hoogtekaart maakt allerlei – in het 
veld haast niet waarneembare – verschijnselen zichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middelbert, Engelbert en de 
Paddepoel 

 

 

Omstreeks 1370 ondervonden de lage landen langs de Hunze grote problemen.  

• De bodem in deze gebieden daalde als gevolg van de ontginningen.  
• Doordat bij de Mude in de Paddepoel opslibbing plaatsvond, moest het door de Hunze 

afgevoerde Drentse water daar als het ware door een trechter heen.  

Het gevolg was dat het water minder snel naar zee afstroomde en het gemiddelde waterpeil 
in de Hunze ter hoogte van Middelbert en Engelbert steeg.  

Tegenwoordig ligt het maaiveld in de Paddepoel op ruim 1 meter +NAP, in Middelbert en 
Engelbert is dat 2 meter –NAP. In 1370 zal het verschil ongetwijfeld minder dramatisch zijn 
geweest, maar het heeft er alle schijn van dat halverwege de 14e eeuw een zekere 
drempelwaarde werd overschreden, waardoor de twee kerspelen niet meer via de Hunze 
konden afwateren.  
  

                                                 
52

  GrA 708-498 en GrA 708-62 (OGD I 571).  
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Opslibbing in de Paddepoel 

Wanneer we wat verder inzoomen 
worden de hoge opslibbing in de 
Paddepoel en de grote 
hoogteverschillen ten noorden van 
Groningen nog duidelijker. Ook is goed 
te zien waar Drentse A en Hunze bij 
elkaar komen en de 
gemeenschappelijke benedenloop 
begint (de Mude; bij het pijltje). 

 

De hoogtekaart maakt duidelijk dat afstroom in noordelijke richting problematisch was, 
vooral voor de lage landen. Lozing in oostelijke richting was om die reden een beter 
alternatief. 

 

 

 

 
 

1370: Middelbert en Engelbert ingelaten in het 
Scharmerzijlvest 

De afwatering in oostelijke richting geschiedde door 
het maken van een klein gaatje (1,5 voet in het 
vierkant) in de Borgwal. Deze opening is op het 
kaartje aangegeven (bij het gele pijltje).  

Uit de inlatingsakte van 1370 blijkt waar de Borgwal 
heeft gelegen: ten westen van de Borgsloot. Velen 
denken evenwel dat met de Borgwal de Hoofdweg 
bedoeld wordt die ten oosten van de Borgsloot vanaf 
Ruischerbrug naar Harkstede loopt.

53
  

 

Via bestaande watergangen van het Scharmerzijlvest moet het water van Middelbert en 
Engelbert naar de Delf zijn geleid. In de inlatingsakte van 1370 staat dat het eerst naar 
Hoytekamahem liep en dan naar de Weterlesne. Onlangs zijn bij de grondwerkzaamheden 
ten behoeve van Meerstad bij Ruischerbrug sporen gevonden van een middeleeuws 
steenhuis. Ik vermoed dat het hier om Hoytekamahem gaat.   

                                                 
53

  De Hoofdweg ligt niet op de Borgwal. In het Zijpad Hinkemahorn ga ik onder het kopje ‘Een veelzeggend 
misverstand’ nader in op deze vergissing. In de 16

e
 eeuw waren zelfs hoge waterschapsfunctionarissen op 

dit punt het spoor bijster.  
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Van Stertebolabalka tot 
Muda 

Aangegeven zijn de zijl 
bij het latere 
Oosterhoogebrug, de 
plek bij de 
Stertebolabalka waar 
Middelbert en Engelbert 
op de Borgsloot 
mochten lozen, en de 
vermoedelijke locatie 
van Hoytekamahem 
(rode stip).  

Verder zijn de abdijen 
van Thesinge, Ten Boer 
en Wittewierum 
aangegeven. De abten 
van deze kloosters 
hebben altijd een 
hoofdrol gespeeld in de 
waterstaatsorganisatie 

 

 

Tussen de Stertebolabalka en Hoytekamahem moesten Middelbert en Engelbert voor het 
onderhoud van de Borgsloot zorgen. Bij Hoytekamahem kwam de Borgsloot uit op de sloot 
die aan de zuidkant van de Grasdijk – c. 300 meter ten zuiden van het latere Damsterdiep – 
naar het noordoosten liep en het water van Harkstede en Heidenschap naar het Lustigemaar 
afvoerde. Na 1370 moesten Middelbert en Engelbert deze sloot, die we later in de bronnen 
tegenkomen als ‘Damstervaart’ of ‘Damstermaar’, onderhouden in samenwerking met de 
aangelanden.54 Zoals R.K. Driessen al vermoedde is het Lustigemaar de waterloop die in de 
akte van 1370 Weterlesne wordt genoemd. Dat is een Fries woord, afgeleid van wetter 
(water) en lesa (lozen). Op een schetskaart van Beckeringh komt een deel van dat maar – dat 
daar Lussingemaar heet – voor onder de naam Waterleusing.55  

Vanaf het Lustigemaar – je kunt ook zeggen: vanaf Oosterdijkshorn – stroomde het water 
van het Scharmerzijlvest en dat van de beide Gorechter kerspelen door een eerder 
besproken voormalige ontginningssloot (de ‘Ten Postertocht’) naar Ten Post, waar het 
terecht kwam in de kronkelende bedding van de Fivel.   

                                                 
54

  GrA 1357-559 (1419) en GrA 1357-92 (1469). 
55

  GrA 817-1410. 
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Hoe het met de Fivel is gegaan zagen we in het vorige hoofdstuk. Als gevolg van het 
dichtslibben van de benedenloop van die rivier ging het door de bovenloop aangevoerde 
water via de Delf oostwaarts stromen.  

De Damstervaart heeft maar enkele decennia gediend als waterlossing voor Middelbert en 
Engelbert. Dat kwam doordat de Groninger stadshamrikken dezelfde problemen 
ondervonden als Engelbert en Middelbert en ook daarvoor een oplossing moest worden 
gevonden. In 1424 volgden de Groningers het voorbeeld van de Gorechter kerspelen en 
vroegen om inlating van het Oosterhamrik en – 10 jaar later – ook van het Westerhamrik in 
het Scharmerzijlvest. Maar alvorens de inlating van het Groninger Oosterhamrik en de 
aanleg van het Damsterdiep te bespreken, kijken we nog even naar het tracé van de 
Damstervaart en het land waar die watergang doorheen gaat.  

 

Grasdijk (oranje) en Damstervaart (lichtblauw) op de bodemkaart (links) en hoogtekaart (rechts) 

 

De bodemkaart laat zien dat de Grasdijk gelegd is op de grens van klei en veen. De 
kleitongen zijn sporen van inbraken van het zeewater, dat zich door de Grasdijk – een 
veendijk die nauwelijks hoger lag dan het omliggende maaiveld – niet heeft laten stoppen. 
Het lijkt erop dat het zeewater zowel vanuit het noordwesten als het noordoosten is 
binnengestroomd. 

Door de kleuren van de bodemkaart schemeren nog net de kadasterlijntjes door. Zo kunnen 
we zien dat ten westen van de Grasdijk de kavelsloten zuidwest-noordoost lopen en ten 
oosten ervan – in elk geval bij Garmerwolde – van west naar oost. Dat laatste 
ontginningsblok is dat van Heidenschap, waarvan ik eerder heb gezegd dat het vanaf de 
Kleisloot is ontgonnen.  

De overgang van klei naar veen en moerige grond valt ongeveer samen met die tussen 
hogere en lagere bodems. De hoogtekaart maakt duidelijk dat het terrein waardoor de 
Grasdijk en de Damstervaart lopen niet helemaal vlak is. De hoogteverschillen zijn weliswaar   
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niet groot, maar voor de loop van het water zijn ze natuurlijk wel degelijk van belang.  

Bij bij Ruischerbrug (linksonder op het kaartje) ligt de bodem op 2 meter onder NAP, ten 
zuiden van Ten Boer op -1,75 meter en bij de Bouwerschap ten oosten van Ten Boer op -0,5 
meter. Een hoogteverschil van 1,5 meter is niet onoverkomelijk, maar maakt het wel lastiger 
om een tochtsloot te onderhouden die water uit de aanliggende streek moet afvoeren. Het 
spreekt voor zich dat de hoogteverschillen het ook moeilijker maken om op de hogere 
plekken genoeg water in de sloot te houden om er te kunnen varen. 

De huidige hoogteverschillen kunnen het gevolg zijn van het reliëf in de ondergrond, maar 
de bodemkaart doet vermoeden dat het toch vooral de verschillen in grondsoort zijn 
waardoor ze veroorzaakt worden. Niet voor niets bevinden de laagste plekken zich daar 
waar de bodem uit moerige grond of veen bestaat en vinden we op de hoogste plekken klei. 
Zoals gezegd is de bodem juist op de veenachtige plekken het sterkst gedaald door 
ontwatering en oxidatie.  

De hoogteverschillen zijn nu ongetwijfeld groter dan ze vroeger waren. Toch moeten ze al 
vroeg zijn opgevallen. De namen ‘Boltweg’ en ‘Boltklap’ in Ten Boer herinneren aan de 
‘Bolte’ of Boltstreek. De taal- en naamkundige H.T.J. Miedema dacht bij dit toponiem aan 
een oude Groningse variant van ‘de Bulten’.56 Volgens hem zou dit streekje zijn naam 
danken aan de lichte verhogingen in het lage land. Indirect zou ook het toponiem ‘de 
Bouwerd’, die in de vorm ‘de Bawert’ in 1431 voor het eerst in een geschrift voorkomt en 
voortleeft in de huidige Bouwerschapweg, een vroege aanwijzing kunnen zijn voor de 
relatief hoge ligging van deze streek.57 Verondersteld wordt immers dat de naam is afgeleid 
van het Oudfriese werkwoord būwa, dat ‘bouwen’ betekent, waarbij in het midden blijft of 
het gaat om het oprichten van een gebouw of het bewerken van de grond.58 Later is ‘de 
Bouwerschap’ de naam van de buurtschap tussen Ten Boer en Woltersum en van een 
onderdeel van de Schepperij Ten Boer. 

Profiel van het terrein tussen de Borg bij Hinkemahorn en het Lustigemaar 

Het land waardoor de Damstervaart loopt ligt in zijn geheel onder NAP, met uitzondering van het 
Slochterdiep en het Eemskanaal. Opvallend zijn enkele pieken. Van links naar rechts: 
• Slochterdiep 
• Eemskanaal (de brede hoogte) 
• RWZI Garmerwolde 
• Boerderij Huizengalaan 

De bredere hoogte aan de rechterzijde is de Bolte.  

                                                 
56

  
 
H.T.J. Miedema, ‘De naam van de Boltjerpolder bij Ten Boer’ in: GVA 1965-1966, 72-80. 

57
  GrA 619-3 reg.nr. 56 (26 oktober 1431). 

58
  Wobbe de Vries, Groninger plaatsnamen, 177. 
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Microreliëf bij Zevenhuizen 

In het bijzonder de geulsporen middenboven 
zijn intrigerend (het Rottegat). Ten 
noordwesten van het Damsterdiep ligt de 
bodem veel hoger dan ten zuiden ervan. Maar 
aan beide kanten is de geul herkenbaar. Dit 
moet betekenen dat de bodem aan de 
zuidoostzijde van het Damsterdiep veel 
sterker is gedaald dan die aan de andere kant.  
 

Hoe is dat te verklaren? Zou het te maken hebben met verschillend landgebruik of met het feit dat het gebied 
ten zuidoosten dieper is ontwaterd, waardoor er meer veen is geoxideerd?  
 

 

Het is de moeite waard om verder in te zoomen op de kleine sporen bij de 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronkelsporen bij RWZI Garmerwolde 

 

 

Weer de vraag: dateren deze sporen uit de periode die voorafgaat aan de groei van het veen, of zijn ze 
ontstaan toen het veen al weg was? En, in het laatste geval, gaat het ontstaan van de sporen vooraf aan het 
leggen van de Grasdijk of is het andersom?  
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Huizenga’s laan: het verlengde van de Grasdijk langs de Damstervaart, gezien naar het zuidwesten 

Ik vermoed dat de linkersloot een overblijfsel is van de middeleeuwse Damstervaart. In de kroniek van Johan 
Rengers van Ten Post lezen we dat er ‘vóór de tijd van de verbonden’ nauwelijks landverkeer tussen Fivelgo en 
de stad Groningen mogelijk was. De landweg liep toen ten zuiden van het latere Damsterdiep.

59
 De enige route 

die hij bedoeld kan hebben is de hier afgebeelde weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hunze omgeleid (c. 1400)
60

 

 

 

Ongeveer 30 jaar na de inlating van Middelbert en Engelbert in het Scharmerzijlvest is de 
Hunze vanaf Waterhuizen naar de stad Groningen afgeleid. Het kanaal dat daarvoor werd 
gegraven werd Schuitendiep genoemd. De Hunze had steeds de natuurlijke grens gevormd 
tussen de Stadstafel en de Drenterwolder nederzettingen Noorddijk en Middelbert. Nu ging  

                                                 
59

  H.O. Feith ed., Werken van de Ommelander jonker Johan Rengers van Ten Post. 3 dln. (Groningen 1852-
1853) I 75.  

60
  Het plaatje is ontleend aan G. Overdiep, ‘Het tijdstip van het graven van het Schuitendiep ten zuidoosten 

van Groningen’, in: Us Wurk 21-22 (1972-1973) 187-191. 
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het door het Schuitendiep aangevoerde Drentse water door het Groninger stadsgebied 
lopen en bedreigde daar de lage delen ervan , de zogenaamde stadshamrikken. Om die 
reden moest dit kanaal worden bedijkt. De afwatering van het Oosterhamrik kwam daardoor 
nog meer in de knel dan ze al was als gevolg van de hoge opslibbing in de Paddepoel.  

Waarschijnlijk heeft de uitwatering van Middelbert en Engelbert in oostelijke richting zo 
goed gefunctioneerd, dat de landeigenaren van het Oosterhamrik dit voorbeeld wilden 
volgen.  

Het succes van de inlating van de Drenterwolder kerspelen in 1370 zal overigens mede het 
gevolg zijn van het feit dat de eb in Delfzijl lager afloopt dan die in de Lauwerszee. Doordat 
we in Delfzijl met een zeearm te maken hebben, zijn de verschillen tussen eb en vloed daar 
groter dan aan de noordkust. De eb loopt bij Delfzijl lager af dan aan de monding van de 
Hunze. Dat betekende dat ook de lage landen van Centraal Groningen hun water daar beter 
kwijt konden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebhoogten in Lauwersoog en Delfzijl, april 
2010 
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‘Inlatingsakte’ voor het 
Groninger Oosterhamrik (1424) 

De inlating van het Groninger 
Oosterhamrik in het 
Scharmerzijlvest was een 
gebeurtenis van de eerste orde, 
maar de akte die ervan is 
opgemaakt ziet er niet erg 
indrukwekkend uit. 

 

 

Damsterdiep 

In 1424 troffen burgemeesters en raad van Groningen een overeenkomst met het 
Scharmerzijlvest.61 Daarbij kregen ze toestemming om het overtollige water uit hun 
Oosterhamrik door de kerspelen Garmerwolde en Ten Boer naar het Lustigemaar te leiden. 
De voor dit doel verbrede en verdiepte kavelsloot kennen we nu als het Damsterdiep tussen 
Oosterhoogebrug en Oosterdijkshorn. Maar in de 15e eeuw werd dit kanaal nog niet 
‘Damsterdiep’ genoemd. De door de Groningers gegraven (of liever: vergraven) watergang 
werd aangeduid als het Nijediep of Groningerdeep.62 We komen de naam Damster deep 
weliswaar tegen in het opschrift van een tekst uit 1427,63 maar daaruit mogen we niet 
concluderen dat de naam ‘Damsterdiep’ ook in 1427 al echt werd gebruikt. De 
oorspronkelijke versie van het betreffende stuk is niet bewaard gebleven, zodat we rekening 
moeten houden met de mogelijkheid dat hij door een latere kopiïst is toegevoegd naar het 
spraakgebruik van zijn tijd.  

De inlatingsakte van 18 mei 1424 vermeldt allerlei interessante dingen, zoals het begin- en 
eindpunt van het nieuwe afwateringskanaal dat de Groningers moesten graven. Ook maakt 
het stuk duidelijk dat het nieuwe kanaal niet alleen diende voor het lozen van overtollig 
water, maar dat het ook de bedoeling was het als scheepvaartkanaal te benutten. Daarop 
wijzen de maten van de zijl die de Groningers bij Oosterhoogebrug moesten leggen.  

                                                 
61

  GrA 708-499, regest 11; Driessen II, 271-274. Zie ook Jan van den Broek, Een kronkelend verhaal (Assen 
2011) 142-144, en dezelfde, Groningen en het Drentse water, 8 (‘Alle kanten op’). 

62
  GrA 708-59 fol. 89v (tekst van 1440): nije deep; GrA 835-13b (RF Hs. in folio 13b) p. 829 (tekst van c. 

1470): groningerdeep.  
63

  Het stuk is in het Register Feith beschreven onder RF 1427.15. Er zijn vele afschriften van dit stuk 
overleverd. Ik heb gebruik gemaakt van GrA 136-2499 fol. 98-99, GrA 836-5 fol. 34-35 en GrA 619-913 fol. 
19v-20v. 
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Er moesten twee ebdeuren komen van 16 voet (4,80 meter) wijd. Met ‘ebdeuren’ worden 
naar binnen draaiende deuren bedoeld, die vanzelf sloten wanneer het binnenwater hoger 
stond dan het buitenwater. Wanneer men deze deuren in open toestand met touwen of 
kettingen fixeerde, kon het water worden geloosd. Wanneer er vanuit Drenthe echter zoveel 
water kwam dat het Scharmerzijlvest er last van zou kunnen krijgen, moesten de deuren 
worden losgezet, zodat ze zich vanzelf zouden sluiten.  

De inlating van het Groninger Oosterhamrik is een gebeurtenis met gevolgen op allerlei 
terrein: 

• verdere verdeling van de kerspelen Garmerwolde en Ten Boer, die al een kleine twee 
eeuwen eerder door het leggen van de Buursterzuidwending in een noordelijk en een 
zuidelijk deel waren verdeeld; 

• de noodzaak een dijk te leggen ter bescherming van de lage landen ten noorden van het 
Damsterdiep; 

• opening van een vaarweg tussen Groningen en de Eems, met de economische en 
 politieke gevolgen vandien.  

De belangrijkste voorwaarde waaraan de Groningers moesten voldoen was het deugdelijk 
‘afpenden’ van hun polder. Het doel daarvan was te voorkomen dat vreemd water – lees: 
Drents water uit de Hunze – het Oosterhamrik en via dat gebied ook het Scharmerzijlvest 
zou kunnen binnenkomen. Ook de ebdeuren die de Groningers bij Oosterhoogebrug, op de 
grens tussen het Oosterhamrik en Noorddijk, moesten bouwen, dienden om dat te 

voorkomen.  
 

 

Eemskanaal ter hoogte van de 
Olingerpolder 

Dit plaatje van het Eemskanaal vat het 
probleem van het Drentse water 
samen.  
Ook hier stond het oppervlaktewater 
ooit gelijk met of net onder het 
maaiveld. In het tussen 1866 en 1877 
aangelegde Eemskanaal staat het water 
op hetzelfde peil als in het Noord-
Willemskanaal bij De Punt (0,53 m 
+NAP).  

 

Tegenwoordig is het hoogteverschil tussen het maaiveld en het kanaalpeil 2 tot 2,5 meter. Je zou op grond 
daarvan kunnen zeggen dat het Drentse water niet zozeer door, als wel over Groningen wordt afgevoerd.  
 

Het Eemskanaal is het antwoord op de waterbeheersingsproblematiek dat halverwege de 
19e eeuw is bedacht en in 1876 is voltooid. Aangezien het Reitdiep niet voldeed als afvoer 
van het Drentse water, besloot men alles naar de Eems af te voeren. Dat kon echter alleen 
door de aanleg van een kanaal waarvan het peil vér boven dat van het lageland lag. 
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In het ten zuiden van het Eemskanaal gelegen deel van de Olingerpolder ligt een 65-70 cm 
dikke kleilaag op een ondergrond van veen. Het huidige hoogteverschil tussen maaiveld en 
kanaalpeil is het gevolg van de daling van de bodem door ontwatering, inklinking en oxidatie. 
Het kost weinig moeite om ons voor te stellen dat de dynamiek van de bodem de bevolking 
in de loop der eeuwen grote problemen heeft bezorgd, zeker toen er nog geen bemaling 
mogelijk was.  

 

Het Damsterdiep tussen 
Oosterhoogebrug en de 
Borg 

De smalle strook tussen 
het nieuwe kanaal en de 
Wyrkeszuidwending 
(grens tussen Noorddijk 
en Middelbert) hoorde 
bij het kerspel Noorddijk 
en werd ‘Koveltimp’ 
genoemd.  

Aangegeven zijn de 
Euvelgunner Waterlozing 
en de Borgsloot, die door 
de Koveltimp heen zijn 
gegraven om in het 
Damsterdiep uit te 
kunnen monden.  
 
 

 

In 1424 besloten de Groningers voor de nieuwe waterlossing van hun Oosterhamrik een 
kavelsloot te gebruiken die c. 30 meter ten noorden van de kerspelgrens tussen Noorddijk 
en Middelbert liep. Dat moet met medewerking van de landeigenaren in Noorddijk zijn 
gebeurd, maar details daarover zijn niet bekend. Onduidelijk is ook om welke reden men 
niet de sloot langs de kerspelgrens (de ‘Wyrkeszuidwending’, later Woldweg) heeft benut. 

Ternauwernood is op het kaartje te zien dat tussen het Damsterdiep en de Woldweg nog 
een streepje bij Noorddijk behorend land ligt: de Koveltimp. Aangezien het nieuwe kanaal 
ook twee noord-zuid lopende landwegen kruiste, moest de stad Groningen de verbinding 
herstellen door het bouwen van twee bruggen: de Oosterhoogebrug en de Ruischerbrug.64  

In de inlatingsakte lezen we dat de Groningers in de hamriksdijk tegenover het latere 
Oosterhoogebrug65 een sluis moesten bouwen om bij calamiteiten het gebied van het 
Scharmerzijlvest tegen het Drentse water te beschermen. Deze waterscheiding was nodig 
vanwege het feit dat ten behoeve van de nieuwe waterlossing een opening was gemaakt in 
de Borgwal aan de oostzijde van Noorddijk. Deze wal was voordien de scheiding tussen het  

                                                 
64

  Meer daarover volgt in Landschap lezen 5, hoofdstuk 5.2 ‘Een nieuw diep en twee bruggen’.  
65

  Deze plaatsaanduiding staat uiteraard niet in de akte, want het gehucht van die naam zou pas later 
ontstaan. In de tekst staat dat de Groningers een zijl moesten leggen ‘in hun dijk van hun hamrik’. Zie Jan 
van den Broek, ‘Nogmaals (de) Oosterhoogebrug’, in: Stad en Lande jrg. 26 nr. 1, 1e kwartaal 2017, 14-18.  
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Hunzesysteem en dat van de Fivel. De sluis werd niet gebouwd op de plaats waar het kanaal 
door de Borgwal ging, maar ten westen van Noorddijk, in de westelijke dijk van de oude 
Hunze. Deze dijk was de oostelijke buitengrens van het Oosterhamrik.  

Door de verplaatsing van de waterscheiding ging het gedeelte van het Damsterdiep tussen 
Oosterhoogebrug en de Borg deel uitmaken van het Scharmerzijlvest en kon het voortaan 
ook gaan dienen voor de afvoer van het water van Middelbert en Engelbert. Vanaf dat 
moment zal de Middelberter of Euvelgunner Waterlozing dwars door de (bij Noorddijk 
horende, maar van de rest van het kerspel afgesneden) ‘Koveltimp’ heen naar het nieuwe 
kanaal zijn gegraven. Hetzelfde is gebeurd met de Borgsloot bij Ruischerbrug. Op het 
nevenstaande kaartje zijn die waterlopen met dunne blauwe lijntjes aangegeven. 

Hiermee is de merkwaardige situatie ontstaan dat een watergang in het kerspel Noorddijk, 
dat zelf sinds 1408 onder het Winsumerzijlvest ressorteerde, bij het Scharmerzijlvest hoorde.  
Dat is zo ongeveer het spiegelbeeld van wat we aan de noordkant van Groningen zien. Het 
Boterdiep – eerder Kleisloot – tussen het Schuitendiep en Noorderhoogebrug lag in zijn volle 
lengte in het Oosterhamrik, dat sinds 1424 deel uitmaakte van het Scharmerzijlvest. Nadat in 
1611 bij Noorderhoogebrug de overtoom was verwijderd en de oude Hunzedijk doorgraven, 
ging het hele Boterdiep bij het Winsumerzijlvest horen. Het enige verschil tussen beide 
gevallen is dat de door het Damsterdiep van de rest van Noorddijk afgesneden Koveltimp 
onderdeel van het Scharmerzijlvest is geworden, terwijl de beide oevers van het Boterdiep 
onder het Scharmerzijlvest vielen.66  

 

 

 
 

De constructie van het 
Damsterdiep (1424) 

Het eerste pand van het nieuwe 
kanaal (het gedeelte tussen 
Oosterhoogebrug en de Borg bij 
Ruischerbrug) volgt de 
perceleringsstructuur van het 
zuidelijke deel van Noorddijk 
(het groene gebied); het tweede 
pand (het stuk tussen de Borg 
en (Ooster)Dijkshorn) past in de 
kavelstructuur van het 
Vierendeel (bruin).  
 

Dit bruin gekleurde gebied wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de Grasdijk met de Damstervaart (op het 
plaatje weggelaten) en het verlengde daarvan.  
De oriëntatie van de verkaveling van het Vierendeel wekt de indruk samen te hangen met ontginningssloten 
die vanuit de omgeving van Hemert (niet op het kaartje) en Ten Post in zuidwestelijke richting zijn gegraven. 
Het klooster Thesinge ligt op een lijn die daaraan parallel loopt. Dat een van deze lijnen op de Sint 
Maartenskerk te Groningen loopt is waarschijnlijk niet meer dan toeval, net zoals dat het geval is met een 
kavelsloot die op een lijn ligt die over de kerk van Noorddijk naar de voormalige voorde in de Hunze bij het 

                                                 
66

  Zie Jan van den Broek, Een kronkelend verhaal (Assen 2011) 174. 
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latere Oosterhoogebrug loopt. Er zijn zoveel parallelle kavelsloten dat sommige daarvan wel door markante 
plekken moeten lopen. 
De Borg (de grens tussen het Gorecht en Fivelgo) is op het plaatje aangegeven met een zwarte lijn. De 
Buursterzuidwending (grens tussen het Winsumerzijlvest en het Scharmerzijlvest) verdeelt de kerspelen 
Garmerwolde en Ten Boer. Het noordelijke gedeelte valt onder het Winsumerzijlvest, het zuidelijke onder het 
Scharmerzijlvest.  

 

De beide panden van het nieuwe diep, in de bronnen aangeduid als ‘Groningerdiep’ of 
‘Nieuwediep’, liggen vlak ten noorden van oudere watergangen en –keringen. Binnen de 
prefectuur was daar de Woldweg (de oude ‘Wyrkeszuidwending’, de grens tussen Noorddijk 
en Middelbert), buiten de prefectuur de Grasdijk met de waterlossing van Middelbert en 
Engelbert. 

Zoals opgemerkt bezorgde het nieuwe kanaal van de Groningers ook Engelbert en 
Middelbert een betere afwatering. Die kerspelen hoefden nu geen gebruik meer te maken 
van de Borgsloot en de parallelsloot langs de Grasdijk. De watergang die in 1419 nog 
‘Damstervaart’67 heette, wordt in een akte van 1469 het ‘Oude Damstermaar’68 en in 1472 
het ‘Oude Diep’69 genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

Damsterdiep vanaf 
Ruischerbrug 

Het is niet juist om te zeggen dat 
het Damsterdiep op de 
Martinitoren is geraaid, al heeft 
het er wel veel van weg. 
  

                                                 
67

  GrA 1357-559 (1419): land ‘in der Heydense [Heidenschap], by Damster vaert’. Met ‘Damstervaart’ lijkt de 
zuidelijke sloot langs de Grasdijk bedoeld te zijn.  

68
  GrA 1357-92 (1469): land van Hendrik ter Bruggen ‘up den olden damster maer’. Dat ‘Oude Damstermaar’ 

moet de sloot langs de Grasdijk zijn.  
69

  GrA 1357-92 (1472): land van het Klerkenhuis in de Heidenschap aan het Olde Deep. Dit ‘Oude Diep’ is 
wellicht weer de zuidelijke sloot langs de Grasdijk (Damstermaar of Damstervaart).  
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De Woldweg in Ruischerbrug 

Deze op de verlengde as van de 
Sint Maartenskerk in Groningen 
gelegen weg is de kerspelgrens 
tussen Middelbert (links) en 
Noorddijk (rechts). Deze lijn is 
bepalend geweest voor de 
inrichting van het land en ook 
voor de loop van het 
Damsterdiep. 

 

 

 

 

 

Links: een kruispunt van 
waterwegen bij 
Oosterdijkshorn 

In de inlatingsakte van 1424 
wordt bepaald dat de 
Groningers het nieuwe kanaal 
moesten graven tot aan het 
Lustigemaar. Dat is de 
waterloop die vanaf 
rechtsonder naar het midden 
van het plaatje loopt.  

 

 

Via het Lustigemaar loosde het Scharmerzijlvest (met Middelbert en Engelbert) reeds op de 
Ten Postertocht, nu kwam daar via het ‘Nieuwediep’ of ‘Groningerdiep’ het water van het 
Groninger Oosterhamrik bij.  

Stroomafwaarts van deze plek moesten de Groningers een bijdrage leveren aan het 
onderhoudswerk dat tot dan toe ook al door anderen werd verricht. Vanaf Dijkshorn 
werkten ze samen met het Scharmerzijlvest en vanaf Ten Post deed ook het Slochterzijlvest 
mee, dat via de Ten Poster Ae op de Fivelbedding loosde. Vanaf Muda was het ‘zwaan-kleef-
aan’, bij elk lozingspunt kwamen er andere gebieden bij die de watergang moesten 
onderhouden naar rato van hun omvang.70 
  

                                                 
70

  Zie hiervoor GrA 708-273, Stukken betreffende het uitdiepen van het Damsterdiep. 
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De aansluiting van het 
Damsterdiep op het systeem 
van de Drie Delfzijlen 

1. Groningerdiep 
2. Damstervaart 
3. Lustigemaar 
4. ‘Ten Postertocht’ 
5. Fivel 
6. Delf 

Op het plaatje zijn verder 
aangegeven: 
• de Buursterzuidwending 
(waterscheiding tussen het 
Winsumer- en het 
Scharmerzijlvest) en de 
Wolddijk (groen); 
• de dam in het 
Westerwijtwerdermaar bij 

Oosterdijkshorn, die de waterscheiding vormt tussen het Winsumerzijlvest en het Scharmerzijlvest (oranje 
blokje). 

Volgens de inlatingsakte moesten de Groningers hun nieuwe, ruim 10 km lange ‘Nieuwediep’ of 
‘Groningerdiep’ (1) graven tot op een punt dat zo’n 200 meter ten noordwesten ligt van de plek waar de 
waterlossing van Middelbert en Engelbert, Harkstede en Heidenschap (de ‘Damstervaart’) (2) in het 
Lustigemaar (3) uitkwam. Vanaf Oosterdijkshorn stroomde het Groninger water, samen met dat van de rest 
van het Scharmerzijlvest dat door het Lustigemaar werd aangevoerd, via de ‘Ten Postertocht’ (een oude 
ontginningssloot) (4) naar Ten Post. Vanaf Ten Post liep het water door het oude Fivelbed (5) tot aan de Mude, 
waar de Delf (6) in oostelijke richting aftakte.  
Tussen Woltersum en Ten Post is op dit plaatje de voormalige bedding van de Fivel herkenbaar als een hoge 
rug.  

Damsterdiep (voorgrond) met monding van het Lustigemaar, gezien vanaf de noordzijde van het 
Damsterdiep 

In het midden is aan de horizon de kerktoren van Woltersum zichtbaar.  
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Monding van de Ten Poster Ae in het 
Damsterdiep 

De Ten Poster Ae bracht het water van de 
Slochter Ae (een van de bovenlopen van de 
Fivel) op het Damsterdiep.  
Om deze reden moest het Damsterdiep vanaf 
deze plek mede door het Slochterzijlvest 
worden onderhouden.  

 

 

 

Ten Poster Ae richting Woltersum 

Door de afzetting van slib in de natuurlijke 
bedding van de Slochter Ae en de daling van 
de bodem van de aanliggende landerijen 
moest ter afleiding van het water een 
kunstmatige watergang worden gegraven. 
De waterloop die nu Ten Poster Ae heet 
bestaat voor een deel uit de natuurlijke 
bedding van de Fivel en voor een ander deel 
uit een gegraven kanaal dat de oudere 
verkaveling doorsnijdt.  

 

De Groningers hoefden niet helemaal tot aan Delfzijl bij te dragen tot het onderhoud van het 
Damsterdiep. Volgens de inlatingsakte waren ze verplicht aan het onderhoud mee te doen 
tot aan de Popingeweg. 

 
 
 
 

Popingeweg 

De Popingeweg bestaat nog steeds, al 
is hij zijn naam en eertijds belangrijke 
functie kwijtgeraakt. Het zuidelijke deel 
ervan ligt in het bos bij Ekenstein. Even 
ten noorden van het Damsterdiep 
kruist hij de N360.

71
 Een deel van de 

oude Popingeweg heet nu Bolhuislaan; 
de onverharde voortzetting ervan heet 
‘Gerichtsweg’, kruist de spoorbaan ten 
noorden van Eekwerd en komt bij het 
Eenumermaar uit.

72
  

                                                 
71

  GPS 53.320904, 6.806918. 
72

  GPS 53.335223, 6.794636. 
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In hoofdstuk 4.2 hebben we gezien dat ter hoogte van de plaats waar de Delf het 
Oosterwijtwerdermaar-Garreweerstermaar kruiste, de scheiding is geweest tussen het 
westelijke en oostelijke deel van de Delf. Ten westen en oosten van die kruising vertoont het 
Damsterdiep de geringste kronkels en hier maakt het ook een nauwelijks merkbaar knikje 
van een paar graden.  
Het feit dat de Delf in oorsprong uit twee los van elkaar gegraven kanalen is ontstaan, kan 
hebben meegespeeld bij het vaststellen van de ‘panden’ waarin het latere Damsterdiep ten 
behoeve van het onderhoud is verdeeld.  

Volgens een bron uit c. 1600 diende de Popingeweg de Zandtsters en anderen tot uitvaart. 
Met de anderen zijn de inwoners bedoeld van Eenum, Leermens en Oosterwijtwerd, die via 
deze weg op de Stadsweg konden komen die ten zuiden van de Delf liep. Volgens de 
genoemde bron waren toen de sporen van een brug nog zichtbaar.73 De Trekweg aan de 
noordzijde van het Damsterdiep is pas halverwege de 17e eeuw aangelegd. 

Aan de hand van enkele foto’s laat ik op de volgende bladzijden zien waar we de voormalige 
Popingeweg nog kunnen herkennen. 

Popingeweg  

Linksboven: de oprit van de parkeerplaats bij Ekenstein is het begin van de Popingeweg; daaronder: de N360 
kruist de Popingeweg; rechtsboven: voetpad door het bos van Ekenstein.  

                                                 
73

  GrA 708-273: ‘De van stadthamricken graven mede hen an Popingehuis off Popingewech, welcke wech is 
gelegen an die westsijde van salige Christoffer Ripperda huis, streckende ant diep daer bij oldes een tille 
over het diep heefft gewest, geheten Popingetil, daer die Sansters end ander caspelen hoer uitvaert 
hebben over gehat, alwaer wij noch holt ende palen gevonden hebben int opgraven des dieps oder delfs.’   
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Popingeweg 

ten noorden van de N360 loopt de 
Popingeweg door een boomgaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolhuislaan 

Het noord-zuidlopende stuk van de 
Bolhuislaan ligt op het tracé van de 
oude Popingeweg. 
 

 

 

 

Bolhuislaan en Gerichtsweg 

Het afgebeelde stuk van de 
Gerichtsweg vormde de grens tussen 
het Gericht van Loppersum en Wirdum 
(links) en dat van het Wijtwerderrecht 
(Oosterwijtwerd, Jukwerd en Krewerd, 
rechts).  
Het noordelijke stuk, tussen de 
spoorbaan en het Eenumermaar, lag in 
de rechtstoel van ‘t Zandtsterrecht. 
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Gerichtsweg 

De Gerichtsweg eindigt of begint in ‘t 
Zandtsterrecht bij het Eenumermaar.  

 

 

Na de bespreking van de Delf – het Damsterdiep tussen Muda en de Eems – en de nieuwe 
waterlossing van de Groningers – het Damsterdiep tussen Oosterhoogebrug en Dijkshorn – 
zijn er nog twee delen van het Damsterdiep waarvan de ontstaansgeschiedenis behandeld 
moet worden: het gedeelte van de stad Groningen tot het latere Oosterhoogebrug en het 
stuk tussen Dijkshorn en Muda. Het eerstgenoemde deel komt in Landschap lezen 5 aan de 
beurt, dit is de plaats om het middendeel te bespreken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Damsterdiep tussen het Lustigemaar en Muda 

Het gemarkeerde stuk van het Damsterdiep bestaat 
uit de ‘Ten Postertocht’ en twee kanalen waarmee 
op verschillende tijdstippen in totaal acht kronkels 
van de Fivel zijn afgesneden.  

 

In Landschap lezen 2 hebben we gezien dat het gedeelte tussen het Lustigemaar en de oude 
Fivelbocht ten zuiden van Ten Post in eerste aanleg een ontginningssloot is geweest. Deze 
‘Ten Postertocht’ was één van de ‘oersloten’ die het water vanuit de venen van het Fivelgoër 
deel van het Centrale Woldland naar de Fivel afvoerden. Bij Ten Post kwam deze sloot uit in 
de eerste van een serie van acht grote bochten die de Fivel tussen dit punt en het latere  
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Muda maakte. De eerste twee lussen zijn al heel vroeg (in de 13e eeuw of nog eerder) 
afgesneden, maar daarover zijn geen bijzonderheden bekend.74  

Er valt wel iets meer te zeggen over de afsnijding van de resterende rivierkronkels tussen 
Ten Post en Muda. Op grond van een tweetal oude teksten is het zelfs mogelijk om een 
poging tot datering te wagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inlating van het Westerhamrik in 
het Scharmerzijlvest (1434) 

(GrA 708-59 en 63) 
 
 

De eerste tekst is de inlatingsakte van het Westerstadshamrik in het Scharmerzijlvest. In 
1434 volgde dat deel van de Groninger Stadstafel het voorbeeld van het Oosterhamrik. Ook 
in dit geval is de originele inlatingsakte niet bewaard gebleven. De oudste tekst bevindt zich 
in een vidimus (authentiek afschrift) van 24 februari 1629. Die tekst is daarna ingeschreven 
in een 18e eeuws register.75 

In dit verband gaat het mij om een passage die lang onopgemerkt is gebleven:  

 ‘Item de summe der gelde ende dat voerschot, dat de buren ende arffnoeten van der 
Wester Hemmercke nu gegeven ende betaelt hebben voer desse wateringe den Abbet 
ende den Zylvesten van Schermester Zylvestene, dat sal wesen ende komen tot behoeff 
der mene Zylvesten vorscreven, als to den Delff mede to graven ende toe depen off ene 
andere nye wateringe mede to maken, daer den Zylvestene best gelegen is; ende 
gevallet, dat men ene nye wateringe leghede ende makede an jeniger syd an Dutmaer 
Rengers, provest to Fermsum, off syne erffgenamen lande, dat heft he myt vryen willen 
overgeven voer hem ende syne erffgenamen, omme dat gemene orbaer der Zylvestene, 
sunder jenich ghelt offte gued daer van to nemen to ewygen dagen; ende wy 
Borgemesteren ende Raedt van Groningen ende gemeene bueren ende arffnoten van der 
Wester Hemmercke, loven der vorscreven Zylvesten myt gonste ende myt rade 

                                                 
74

  Landschap lezen 2, hoofdstuk 2.3 ‘Oersloten’, in het bijzonder p. 67. 
75

  De belangrijkste passages van deze tekst zijn – met uitgebreid commentaar – te vinden in Groningen en 
het Drentse water 8, hoofdstuk 8.3, ‘De Stadshamrikken’.  
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bystandich ende behulpelick toe wesen, umme dat deep ende wateringe toe richten ende 
toe verbeteren, by syden Oldersum hen to leyden, nha onser vermoegen.’ 

Dus: het geld dat Groningen voor de inlating van het Westerhamrik aan het Zijlvest heeft 
betaald, zal worden gebruikt om het Damsterdiep te verbeteren. Wanneer men besluit een 
nieuwe watergang te graven langs het land van Dutmar Rengers, proost te Farmsum, die zijn 
land daartoe om niet ter beschikking stelt, zullen burgemeesters en raad een gunstige 
houding ten aanzien van dat project aannemen en met raad en daad daaraan bijdragen.  

Aangezien Dutmar Rengers – die ook vele jaren burgemeester in Groningen is geweest – veel 
land bezat in deze omgeving, is er reden om aan te nemen dat deze passage betrekking 
heeft op de kanalisatie van de Fivel bij Oldersum Dit kanaalvak wordt in het Wierumer 
Zijlboek van c. 1470 aangeduid als het Nijediep. 

 

Oldersum in 2015 

Het huis Oldersum heeft gestaan op of 
nabij een wierde ten noordoosten van 
Ten Post. De wierde is in de jaren 
1880-1890 afgegraven. In de jaren 50 
van de vorige eeuw is de Rijksweg (de 
latere N360) dwars over de restanten 
van de wierde aangelegd. In de kroniek 
van Wittewierum wordt in 1267 ene 
Tammo ‘pugil de Aldesum’ genoemd, 
die een belangrijk man moet zijn 
geweest.  

 
In 1317 komen we een redger Dodeco de Aldersum tegen. De eerste en enige vermelding van een ‘steenhuis to 
Aldersum’ staat in de kroniek van Sicke Benninge. Volgens hem stond het steenhuis tussen Ten Post en Muda 
(Winneweer).

76
  

Een klein boerderijtje ten zuidoosten van de voormalige wierde heet tegenwoordig Oldersum, maar het is erg 
onwaarschijnlijk dat hier het steenhuis van Dutmar Rengers heeft gestaan. Ten zuiden van de afgegraven 
wierde staat nog altijd de boerderij Fraaimaheerd, die omringd wordt door aanzienlijke grachten. Die plek komt 
veel meer in aanmerking als locatie van het oude steenhuis. De Fraaimaheerd heette vroeger Frailmaheerd of 
Fraylemahuis en is eigendom geweest van het klooster Bloemhof te Wittewierum. Mogelijk is dit dezelfde 
heerd als het ‘Eltken steenhus offte heert’ dat in de 15e eeuw wordt genoemd en in de Oldersumer Eed van het 
Eesterrecht lag. Na de 15e eeuw is er geen sprake meer van een steenhuis. 

 

De tweede tekst die in dit verband van belang is, vinden we in het zogenaamde ‘Wierumer 
zijlboek’. In deze verzameling teksten over de organisatie van de waterhuishouding van – 
vooral – Duurswold, staat een lijstje met de resultaten van de opmeting van ‘dat deep’ 
tussen Muda en Ten Post.77 Het staatje is op een onbekend tijdstip opgemaakt met het doel 
precies vast te stellen hoeveel roeden van het kanaal en de bijbehorende kaden de twee 
betrokken zijlvestenijen – het Scharmerzijlvest en het Slochterzijlvest – moesten 
onderhouden.   

                                                 
76

  Kroniek Wittewierum, ed. 1991, 414-415; OGD I 254 (25 juli 1317); Sicke Benninge, Croniken, ed. 2012, 35. 
77

  
 
GrA 835-13b, pp. 793-858, aldaar 801.  
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Jammer genoeg is juist de passage over de verdeling van de lasten niet helemaal duidelijk. 
Ook jammer is dat een datum ontbreekt. Eén van de teksten in het Wierumer Zijlboek 
dateert uit 1470, maar het is niet duidelijk of dit jaartal alleen voor de betreffende tekst 
geldt, of dat de hele verzameling uit die tijd dateert. Even onzeker zijn we over de 
interpretatie van het begrip ‘Nieuwediep’ (‘dat nije deep’) dat in het staatje voorkomt. Het 
kán zijn dat het kanaal ten tijde van het opmaken van de tekst nieuw was, maar zekerheid 
daarover is er niet. Per slot van rekening dateert de Nieuwekerk in Groningen van het jaar 
1665, hoort de Nieuwstad bij de 15e-eeuwse stadsuitbreiding en is de Nieuweweg mogelijk 
al in de 14e eeuw aangelegd.  

Het vermoeden ligt voor de hand dat dit Nieuwediep het resultaat is van het plan waarvan in 
1434, bij de inlating van het Groninger Westerhamrik, melding werd gemaakt. Verder zou 
een regeling die in 1439 werd getroffen om de onderhoudslasten van de til en schotdeur bij 
Muda over het Slochterzijlvest en het Scharmerzijlvest te verdelen,78 verband kunnen 
houden met de aanleg van het Nieuwediep. Op grond daarvan kan men voor het graven van 
dit kanaal denken aan het jaar 1437 of daaromtrent. 

Aan het nut van deze ingreep hoeven we weinig woorden te spenderen: de grote kronkels in 
de oude Fivelbedding moeten zowel voor de waterlossing als voor de schippers een ernstige 
belemmering zijn geweest. Met het afsnijden daarvan was ongetwijfeld het belang van velen 
gediend.  

 

 

 

Het ‘Nije deep’ tussen 
Ten Post en Muda 

De twee rode stippen 
geven het begin en einde 
aan van het kanaalvak, 
waarvan de afzonderlijke 
panden in het ‘Wierumer 
Zijlboek’ zijn beschreven.  
Het Nijediep (het 
gedeelte tussen de gele 
stippen) is omstreeks 
1437 gegraven om een 
aantal Fivelbochten af te 
snijden. Al eerder waren 
bij Ten Post twee 
kronkels afgesneden.  
 

Wanneer je de roetallen in het lijstje in het ‘Wierumer Zijlboek’ narekent, blijkt het als 
‘Nieuwediep’ betitelde kanaalvak een kleine 80% te beslaan van het Damsterdiep tussen 
Muda en Ten Post: 375 van de in totaal 475 roeden. Als je vervolgens de gevonden gegevens 
op de kaart uitzet wordt duidelijk dat het eerder gemelde vermoeden juist is: het Nijedeep is  

                                                 
78

  Drents Archief, Catalogus van de boekerij mr. L. Oldenhuis Gratama (Collectie Gratama) inv.nr. 143  
(toegang 0583-143) 19 juli 1439.  
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gegraven om de resterende grote kronkels af te snijden waarmee de Fivel zich tussen Ten 
Post en Winneweer door het land slingerde.  

 

 

 

 

 

 

 

Fivelkronkel tussen Ten Post en 
Winneweer 

We kijken vanaf de N360 naar het 
westen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fivelkronkel en bosschages langs de 
Stadsweg bij Kröddeburen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fivelkronkel vanaf de Stadsweg bij 
Winneweer 
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Het ‘Nije deep’ tussen 
Ten Post en Oldersum 

We kijken vanaf het H.J. 
Ritsemapad in westelijke 
richting.  

Dit parallel aan de N360 
lopende stuk van het 
Damsterdiep maakt deel 
uit van het ‘Nieuwediep’ 
dat omstreeks 1437 is 
gegraven om enkele 
Fivelkronkels af te 
snijden.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling  
van de 
Damsterwal  

(GrA 619-913 
p. 19-20) 

 

 

 

 

Damsterwal  

Na de bespreking van de Damstervaart en het Damsterdiep is nu de beurt aan de 
Damsterwal. Sommigen zijn van mening dat dit een andere benaming voor de Grasdijk is. 
Dat dit een vergissing is, zal uit het navolgende blijken.   
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In de akte van 1424 waarbij het Groninger Oosterhamrik wordt ingelaten in het 
Scharmerzijlvest, wordt met geen woord gerept over het leggen van dijken langs het nieuwe 
afwateringskanaal tussen Oosterhoogebrug en het Lustigemaar. Het lijkt erop dat men de 
noodzaak daarvan op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet zag. Was dat 
wél het geval geweest, dan had het voor de hand gelegen dat men de Groningers, als eerste 
belanghebbenden en ‘veroorzakers’ van mogelijke overstromingen, daartoe had verplicht.  

Het ontbreken van een bepaling over dijken langs het nieuwe kanaal wil overigens niet 
zeggen dat er helemaal geen kaden langs het nije deep kwamen. Bij een project als dit werd 
de door het graven van het diep vrijkomende aarde gelijkelijk over de oevers ter weerszijden 
verdeeld. Zo hoefde de grond niet over grote afstanden te worden verplaatst en ontstonden 
er vanzelf kaden langs het kanaal. Daarmee konden de normale schommelingen van het 
kanaalpeil worden opgevangen. Hedendaagse civieltechnici zouden zeggen dat door deze 
werkwijze de grondbalans in evenwicht bleef. Uit de manier waarop halverwege de 17e 
eeuw gesproken werd over het uitgraven van het Damsterdiep, blijkt dat de aangelanden 
zelfs meenden ‘recht’ te hebben op hun deel van de uitgegraven aarde en modder.79 

Maar reeds kort na het graven van het diep moet het de aangelanden duidelijk zijn 
geworden dat de simpele kaden niet zouden volstaan om het water te beteugelen. Vooral in 
16e-eeuwse bronnen wordt bij herhaling melding gemaakt van een ‘Damsterwal’, zonder dat 
daarbij met zoveel woorden wordt aangegeven of deze aan de noord- of zuidkant van het 
Damsterdiep ligt. Het gevolg daarvan is een verwarring die tot op dit moment voortduurt. Zo 
kan men in het Wikipedia-artikel over de Stadsweg lezen dat de Damsterwal en Grasdijk 
twee namen zijn voor dezelfde dijk. Zonder op de heersende verwarring te wijzen vermeldt 
Hidde Feenstra de juiste locatie van de Damsterwal in zijn bijdragen aan het boek over Ten 
Boer.80 

Verdeling van de Damsterwal 

Item aldus wordt dije nijege wal bij dat Dampster deep gedeelt op dat lant des Verndeels, Buere ende 
Germerwolda van der Borch wen toe Dijck schottene. (‘Dit is de manier waarop de nieuwe wal bij het 
Damsterdiep is verdeeld over het land van het Vierendeel, Ten Boer en Garmerwolde, vanaf de Borg tot aan 
Dijkschottene’. Het laatste woord is een vergissing van de kopiïst: bedoeld is ‘Dijkshorn’). 

(GrA 619-913 p. 19)  

                                                 
79

  Verslag van de ‘Warfdag’ van de Drie Delfzijlen van 31 mei 1641 (GrA 708-2, 297). 
80

  Ten Boer. Eén gemeente, negen dorpen (Bedum 2001) 29 en 35. 
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De gebieden die belang hadden bij de oude Damsterwal vinden we opgesomd in een stuk 
waarvan het origineel niet bewaard gebleven is. Bij enkele afschriften ervan staat 
aangetekend dat de tekst uit 1427 dateert, één ervan heeft het jaartal 1425.81 De afgebeelde 
versie laat ook zien wat voor rare fouten er bij het kopiëren werden gemaakt. De kopiïst 
heeft van ‘Dijcksterhorne’ het onbegrijpelijke ‘Dijck schottene’ gemaakt.  

Hierboven noemde ik deze zelfde tekst al even vanwege de naam ‘Damsterdiep’. Het stuk is 
een lijst van de verschillende ‘zijl-eden’ (de kleinste eenheden binnen een zijlvestenij) die 
verantwoordelijk waren voor het maken en onderhouden van de nieuwe dijk langs het 
Damsterdiep vanaf de Borg bij Ruischerbrug tot aan Oosterdijkshorn. Genoemd worden 2 
zijleden in de kerspelen Garmerwolde en Ten Boer en 10 zijleden in het Vierendeel, het 
gebied tussen de Stadsweg in het zuiden en het Kardingermaar in het noorden.82 

Uit het feit dat de onderhoudsplichtige gebieden alle ten noorden van het Damsterdiep 
lagen, kunnen we opmaken dat de Damsterwal aan de noordzijde van het nieuwe kanaal 
heeft gelegen en is aangelegd ter bescherming van het lage land ten noorden ervan.  

De met het onderhoud van de Damsterwal belaste gebieden hoorden in bestuurlijke en 
administratieve zin bij het landschap Fivelgo,83 maar voor wat de waterhuishouding aangaat 
vielen ze onder twee verschillende organisaties. Zoals we gezien hebben werd de grens 
tussen beide gevormd door de Buursterzuidwending, die tevens het tracé was van de 
Stadsweg. 

De twee zijleden in de smalle strook tussen het Damsterdiep en de Stadsweg84 (delen van de 
kerspelen Garmerwolde en Ten Boer) hoorden bij de schepperij Ten Boer, die op haar beurt 
weer onderdeel was van het Scharmerzijlvest, een van de drie zijlvestenijen die samen het 
Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen vormden.  

De tien zijleden ten noorden van de Stadsweg (de noordelijke delen van de kerspelen 
Garmerwolde en Ten Boer, het hele kerspel Thesinge en een stukje van het kerspel Bedum) 
– samen ‘het Vierendeel’ – geheten, ressorteerden onder het Winsumerzijlvest, waarvan 
verreweg het grootste deel in administratieve zin onder Hunsingo viel.85  

De Stadsweg was de waterscheiding tussen de twee genoemde zijlvestenijen. Het gebied ten 
zuiden van die weg waterde via de Delf en de Scharmerzijl af op de Eems, het gebied ten 
noorden ervan loosde zijn water via het Kardingermaar, de Deel en de Winsumerzijl op de 
benedenloop van A en Hunze (Reitdiep). We hebben dit alles de vorige keer uitvoerig 
besproken.   

                                                 
81

  Zie GrA 2043-29, nr. 145. 
82

  Ik volg hier de tekst in GrA 619-913, die van betere kwaliteit is dan de andere versies die ik heb gezien.  
83

  Helemaal correct is dit niet. Een 70 ha groot stuk van de tot het Vierendeel behorende Kardingahuistereed 
(Ter Laan) lag ten westen van het Maarvliet en viel administratief onder Hunsingo.  

84
  De Stadsweg en het Damsterdiep lopen niet exact parallel aan elkaar. Bij de Borghorn bedraagt de afstand 

tussen beide 925 meter, bij Oosterdijkshorn 520 meter.  
85

  Sinds 1408 waterde ook (het oostelijke deel van) het tot het Gorecht of Gericht van Selwerd behorende 
kerspel Noorddijk via het watergangenstelsel van het Vierendeel af. Dit kerspel wordt in het stuk van 1427 
echter niet genoemd. Dat ligt ook voor de hand: Noorddijk lag buiten het gebied dat door de Damsterwal 
werd beschermd. Het lijkt er bovendien op dat het oostelijke deel van Noorddijk pas in 1428 formeel een 
onderdeel van het Vierendeel is geworden. Zie GrA 136-2499 fol. 20-23 (1408) en GrA 136-2499 fol. 24-
24v (1428). 
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De bij het onderhoud van de Damsterwal betrokken zijleden van de Schepperij Ten Boer in 
het Scharmerzijlvest waren die van Garmerwolde en Ten Boer. De Garmerwolders zorgden 
voor het 243 roeden (ruim 1000 meter) lange westelijke stuk, de Ten Boersters maakten de 
500 meter lange dijk van het Lustigemaar tot de Stadsweg. Het tussen deze uiteinden 
liggende deel ter lengte van c. 5500 meter kwam ten laste van de 10 Vierendeelster zijleden. 
Bij Dijkshorn resteerde dan nog een ruim 100 meter lang stuk dijk vanaf de knik in de 
Stadsweg tot aan de dam in het Westerwijtwerdermaar. Dit deel van de Damsterwal moest 
door de gezamenlijke ‘rechters’ worden onderhouden. In de lijst staat aangetekend dat zich 
hier een ticheloven bevond. Later wordt dit stuk dijk ‘de Schepperijdijk’ genoemd vanwege 
het feit dat het door de rechters van de hele schepperij moest worden onderhouden.86 

 

 
Damsterdiep en Damsterwal 

• Geel is het Vierendeel: het onder het 
 Winsumerzijlvest ressorterende deel van het 
 Fivelgoër Woldland, dat sinds de deling van dit 
 gebied door de aanleg van de 
 Buursterzuidwending (de dikke zwarte lijn) naar 
 het noorden afwatert. 
• Rood is de Schepperij Ten Boer, behorend bij het 
 Scharmerzijlvest en via de Delf lozend op de 
 Eems. 
• De grijze lijntjes zijn zijl-eed-grenzen, de rode zijn 
 de kerspelgrenzen van Garmerwolde en Ten 
 Boer. 
• Lichtgroen is de Damsterwal, blauw het in 1424 
 gegraven Damsterdiep. 
• Gearceerd is het gebied dat belast was met het 
 onderhoud van de Damsterwal. 
• Ingetekend zijn de kloosters Ten Boer (eerste 
 vermelding 1301), Thesinge (eerste vermelding 
 1283) en Sint Annen (gesticht in 1340).

87
 

 

Merk op dat de Damsterwal bij Dijkshorn de hoek om gaat. 
 

Ten overvloede vermeld ik nog een 16e-eeuwse bron waaruit met zoveel woorden blijkt dat 
de Damsterwal echt ten noorden van het Damsterdiep ligt. In het contract dat het Groninger 
stadsbestuur in 1597 met aannemer Claas Jacobs sloot inzake het graven van het 
Damsterdiep van Oosterhoogebrug via de Borghorn naar Oosterdijkshorn, lezen we dat Claas 
‘de eerde an de noorder sijdt over de Dampsterwall’ moest deponeren en aan de zuidzijde 
ver genoeg van het diep af, ongetwijfeld om te voorkomen dat het terug zou zakken in het 
kanaal.88 
  

                                                 
86

  GrA
 
136-2484 (Vierendeel; 1756). De vermelding van een ticheloven of steenbakkerij bij Dijkshorn 

verklaart het feit dat zich hier afgetichelde percelen bevinden, goed herkenbaar op de hoogtekaart.  
87

  Heinrich Reimers, ed. Friesische Papsturkunden aus dem Vatikanischen Archive zu Rom (1908) 69. 
88

  GrA 2041-361 (1597): ‘mitz brengende de eerde an de noorder sijdt over de Dampsterwall unnd up de 
zueder zijdt veer genoech vant deep aff op de groene swaerde’. 
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In de 17e eeuw verdwijnt de Damsterwal van de kaart. De kering wordt dan opgenomen in 
het nieuwe trekpad dat aan de noordzijde langs het Damsterdiep werd gelegd.89 In het 
verslag van de Extra-ordinaris Warfdag (buitengewone vergadering) van de Drie Delfzijlen 
van 7 december 1665 komen we zelfs de woordcombinatie ‘Trekpad Damsterwal’ tegen.90 
Later, in de eerste helft van de 19e eeuw en nog eens in de jaren dertig van de vorige eeuw, 
is het trekpad opnieuw verbreed voor de aanleg en verbetering van Rijksweg 41, nu 
provinciale weg N360. Het feit dat de middeleeuwse Damsterwal enkele honderden jaren 
geleden is opgenomen in het trekpad Groningen-Delfzijl, verklaart het verdwijnen van de 
naam ‘Damsterwal’ uit de archieven, kaarten en het collectieve geheugen.  

Op het kaartje ‘Damsterdiep en Damsterwal’ is te zien dat de kerspelen Garmerwolde en Ten 
Boer in de loop van de eeuwen twee splitsingen hebben ondergaan. Halverwege de 13e 
eeuw – we zagen dat eerder – zijn ze gedeeld door de aanleg van de Buursterzuidwending. 
Het noordelijke deel van de beide kerspelen, behorend bij het Vierendeel (geel op het 
kaartje), waterde naar het noorden af via het omgelegde Kardingermaar en werd onderdeel 
van het Winsumerzijlvest. Het zuidelijke deel (rood) bleef lozen op de ‘Ten Postertocht’ en 
de Delf en werd deel van het Scharmerzijlvest. Nu, rond 1425, werd door het graven van het 
Damsterdiep en de aanleg van de Damsterwal het zuidelijke deel opnieuw verdeeld.  
De eigenaren en gebruikers van het land in de smalle strook tussen de Stadsweg en de 
Damsterwal moesten samen met de Vierendeelsters bijdragen aan het onderhoud van de 
Damsterwal, het ten zuiden van het Damsterdiep gelegen deel bleef vrij van die last.  

 

 

 

 

 

 

Oudemaar, Abtszijl en Rottevalle 

De hoofdwatergang van de tussen de Stadsweg 
(zwarte lijn) en de Damsterwal (groene lijn) gelegen 
delen van de kerspelen Garmerwolde en Ten Boer 
was het Oudemaar (lichtblauwe lijn), dat beschouwd 
kan worden als een van de ‘oersloten’ die water 
vanuit het veen op de Fivel hadden geloosd.  

Uit latere bronnen blijkt dat er twee openingen in de 
Damsterwal zijn geweest: de Rottevalle in het 
kerspel Garmerwolde en de Abtszijl in het kerspel 
Ten Boer. De (vermoedelijke) locaties daarvan zijn 
aangegeven.

91
  

                                                 
89

  Zie bijv. GrA 708-2 (13 mei 1645) en GrA 1-11 (6 maart 1650) en de lijsten van schouwbare objecten in het 
Vierendeel (GrA 136-2484 uit de jaren 1756, 1767 en 1782). In de opgave die de schepper van Ten Boer 
op 18 december 1754 indiende, staat onder meer: ‘De Damsterwal, beginnende van de Rollen tegenover 
het Slogterdiep tot an Dijkshorn (zijnde nu het trekpad)’ (GrA 136-2417). 

90
  GrA 708-3, 226. 

91
  Resp. op GPS 53.257148, 6.675016 aan de Rijksweg en op GPS 53.283981, 6.709487 aan het Banjerpad.  
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Rottevalle  

De Rottevalle 
bevond zich naast 
het huidige pand 
Rijksweg 29.  
 

 

 

 

 

 

 

Abtszijl 

De Abtszijl lag op de plek waar nu het 
huis Wolddijk 1 staat.

92
  

Het Noorderzijlvest heeft hier nu een 
gemaal/inlaat op het ‘Oude 
Boerstermaar’.  

 

Het is moelijk voor te stellen dat bij het aanleggen van de Damsterwal geen nadere 
afspraken zijn gemaakt en vastgelegd. Als ze er zijn geweest zijn ze echter niet bewaard 
gebleven. De oudste regeling die we hebben – niet in origineel, maar in vele afschriften 
waarvan het ene nog beroerder is dan het andere – dateert van 8 oktober 1440. Toen sloten 
de zijlrechters en ingezetenen van het Vierendeel, Garmerwolde en Ten Boer een regeling 
voor het beheer en onderhoud van de Damsterwal of, zoals het in deze tekst luidt: van ‘de 
dijck die daar gaat bijlanges den Nijen Deep’.93 Het stuk is bekrachtigd geweest door de abt 
van Ten Boer, de pastoor van Garmerwolde en burgemeesters en raad van Groningen.  
  

                                                 
92

  GPS 53.283905, 6.709498. 
93

  GrA 708-59 fol. 89v-93v. Het afschrift in GrA 136-2499 (fol. 94-97v) lijkt wat beter van kwaliteit. De jurist, 
Groningen-kenner en verzamelaar mr. J.W. Keiser (1737-1821) veronderstelde dat deze overeenkomst al 
in 1427 tot stand gekomen is, gelijktijdig met de verdeling van de panden van de Damsterwal (GrA 835-
236 p. 40).  
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‘Coppia van den nijgghen wal by Dampster deep’ 

Afgebeeld is het afschrift in GrA 619-913, fol. 22. 

 

 

 

Behalve specificaties waaraan de dijk moest voldoen, bevat het stuk bepalingen omtrent het 
beheer en onderhoud van de Damsterwal. Daarbij hoort de aanwijzing van functionarissen 
die moesten zorgen voor de schouw van de dijk en een omschrijving van de manier waarop 
deze ‘dijkrechters’ degenen moesten aanpakken die hun dijkplicht veronachtzaamden. 
Daarbij moeten we nog eens weer bedenken dat het gaat om een dijk die gelegd is op het 
territorium van de schepperij Ten Boer (onderdeel van het Scharmerzijlvest en het 
samenwerkingsverband van de Drie Delfzijlen), maar vooral het belang diende van het tot 
het Winsumerzijlvest behorende Vierendeel. In feite ging het in 1440 om de oprichting van 
een nieuwe doelcorporatie die moest worden ingepast in de bestaande 
waterschapsorganisatie.  

De hoofdrol in de nieuwe organisatie was weggelegd voor de abt van het 
benedictijnenklooster in Ten Boer, dat zelf gesitueerd was in de strook tussen de Stadsweg 
en de Damsterwal en in dat gebied ongeveer de helft van de grond in bezit had. Bepaald 
werd dat deze prelaat ‘tho eeuwigen dagen toe’ dijkrechter zou zijn en dat hij om de twee 
jaar op 1 mei een tweetal mederechters zou mogen kiezen, één uit het Vierendeel en één uit 
Garmerwolde. Hijzelf vertegenwoordigde uiteraard niet alleen zijn klooster, maar ook het 
kerspel Ten Boer.  

De abt en zijn twee mede-dijkrechters moesten in alles nauw samenwerken met de 
functionarissen van de reeds bestaande organisaties in het gebied, de ‘zijlrechters’ in de 
betrokken zijleden. Zoals gezegd behoorden daarvan 10 tot het Vierendeel en 2 tot de 
schepperij Ten Boer. Hun taken omvatten niet alleen het controleren van de dijk, het 
aanspreken van degenen die nalatig waren, en – in voorkomend geval – het zorgen voor   
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reparatie van de dijk, maar ook het voorkomen van beschadiging van de wal door oneigenlijk 
gebruik ervan.  

Zo lezen we in de overeenkomst van 1440 dat de rechters een boete (‘broeke’) moesten 
opleggen aan eenieder die de dijk bereed of er beesten over dreef. Van elke os, hengst of 
koe mocht hij een arensgulden innen, van een varken of schaap een vleemsche (een 
twaalfde deel van een arensgulden). Het was dus niet de bedoeling dat de Damsterwal als 
weg werd gebruikt. Wie van Groningen naar Fivelgo (of omgekeerd) wilde, kon de oude weg 
over de Grasdijk gebruiken of de – waarschijnlijk toen nog nieuwe – Stadsweg. 

Deze laatste weg is aangelegd op de Buursterzuidwending, de waterscheiding tussen het 
Vierendeel en de Schepperij Ten Boer. De waterkerende functie van die zuidwending is na 
het graven van het Nijedeep en het leggen van de Damsterwal overgegaan op die dijk. Dat 
betekende dat men de Buursterzuidwending nu kon gaan benutten als landweg. Dat verhaal 
komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

 

Profielen van de Damsterwal volgens de 
specificaties van 1440 en 1589  

Aan het einde van de 16
e
 eeuw is de 

Damsterwal aanzienlijk verzwaard. 
Het groene vlak staat voor het profiel van 
1440: 10 en 4 voet breed, 4 voet hoog. 
De rode lijn is de omtrek van het profiel van 
1589: 14 en 4 voet breed, 6 voet hoog 

 
Zoals gezegd is de originele akte van 6 oktober 1440 niet bewaard gebleven en moeten we 
het doen met afschriften die overduidelijk fouten vertonen. Wat bij dit soort documenten 
herhaaldelijk valt te constateren is ook hier het geval: de kopiïst heeft niet altijd begrepen 
wat hij aan het overschrijven was. Met de passage over de maten van de dijk is zo 
gerommeld dat er op het eerste gezicht geen touw aan vast te knopen is. Maar bij nader 
inzien kan men er toch uit opmaken dat de breedte van de dijk aan de onderkant 10 en aan 
de bovenkant 4 voet moest bedragen en dat hij 4 voet hoog moest zijn. Omgerekend hebben 
we het dan over ongeveer 3 meter voor de breedte aan de basis van de dijk, ruim 1 meter 
voor de bovenkant en een hoogte van eveneens iets meer dan 1 meter.  

Toen in de jaren 80 van de zestiende eeuw een noodsituatie was ontstaan doordat de 
Staatsgezinden onder bevel van Wigbold van Ewsum de zeedijken bij Oterdum hadden 
doorgestoken en het zeewater ook het lage land ten noorden van de Damsterwal bedreigde, 
besloten de gewestelijke autoriteiten de dijk te verbeteren. Niet alleen de traditionele 
onderhoudsplichtigen moesten bijdragen en meewerken, ook de inwoners van Innersdijk en 
zelfs Ubbega werd opgedragen een bijdrage te leveren. Het doel was de Damsterwal te 
verbreden van 3 naar 4 meter en hem ook te verhogen van ruim 1 naar 1,75 meter.  

Later kom ik in een ander verband nog weer terug op de Damsterwal.  
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Een verklaring uit 1462 

‘De redschappen langs het Damsterdiep 
leggen een verklaring af over het 
onderhoud van het Damsterdiep, 21 april 
1462.’

94
  

 

 

De bij het onderhoud van het oostelijke deel van het Damsterdiep betrokken rechtsgebieden 
zijn Appingedam, Schildwolde, het Eesterredschap en die van Eenum, Holwierde, Uitwierde 
en Oosterwijtwerd. Deze ‘redschappen’ loosden via het Oosterwijtwerdermaar en 
Garreweerstermaar op de Delf en via enkele ten oosten daarvan gelegen watergangen.  

Het feit dat het document in het stadsarchief van Groningen berust, doet vermoeden dat de 
verklaring een reactie is op een oproep die van het Groninger stadsbestuur is uitgegaan. 
Mogelijk hebben burgemeesters en raad de genoemde ‘redschappen’ gevraagd om het oude 
deel van het Damsterdiep – het deel ‘beneden’ Garreweer – te verbeteren of misschien zelfs 
wel mee te helpen om het hele Damsterdiep aan te pakken. Het beneden Garreweer 
gelegen deel van de Delf ligt ten oosten van de Popingeweg, die de oostgrens was van de   

                                                 
94

  GrA 2100-208. 
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onderhoudsplicht van de stad Groningen. De aangeschrevenen waren echter alleen bereid 
graafwerk te verrichten wanneer degenen die verantwoordelijk waren voor de 
bovenstrooms gelegen delen (de stad Groningen, het Scharmerzijlvest, het Slochterzijlvest 
en een deel van het Dorpsterzijlvest) hun eigen kanaalvakken onder handen zouden nemen 
en ook het benedenstuk aan verbetering toe zou zijn.  

Hierbij kan nog worden aangetekend dat deze akte de vermoedelijk oudste vermelding 
bevat van de naam Damsterdiep (‘Damsater deepp’). Het kanaal wordt in het Werumer 
Zijlboek van c. 1470 nog ‘Groningerdiep’ genoemd.  

Vanaf het midden van de 15e eeuw speelde het Groninger stadsbestuur steeds vaker een 
beslissende rol in de verhoudingen in ons gewest. Bij conflicten – in het bijzonder ook 
wanneer het om de waterhuishouding ging waarbij grote gemeenschappen tegenover elkaar 
stonden die het onderling niet eens konden worden – werd op de heren van Groningen een 
beroep gedaan om als scheidsrechter op te treden. De stadsbestuurders waren bijvoorbeeld 
betrokken bij de inlating van het Oosterniezijlvest en het Slochterzijlvest in het 
Winsumerzijlvest (1457/1458 en 1464). Deze gang van zaken is tekenend voor het gezag dat 
burgemeesters en raad van Groningen destijds genoten en, omgekeerd, van de bestuurlijke 
zwakte in de Ommelanden, waar de rivaliteit tussen de hoofdelingen het maken van 
afspraken bemoeilijkte. Deze situatie heeft de Groningers ook op het idee gebracht dat zij 
het recht hadden om de Ommelanden te ‘regeren’. Dit zou vooral in de 16e eeuw tot bittere 
en onoplosbare conflicten leiden.95  

 

 

 

 

 

 

 

Uit een aantekenboekje van de abt van 
Thesinge 

(GrA 708-273) 

In de oudste documenten staat de abt van Ten 
Boer aan het hoofd van het Scharmerzijlvest. 
De abdij van Ten Boer is echter omstreeks 
1468 samengevoegd met die van Thesinge. 
Sindsdien is de abt van Thesinge de baas over 
het Scharmerzijlvest.  

 

In dit notitieboekje staan aantekeningen over het onderhoud van het Damsterdiep in de 16
e
 eeuw: 

•  in 1547 groeven Groningen, Middelbert en Engelbert tot aan de Abtszijl of het Lustigemaar;
96

  
  

                                                 
95

  Zie Jan van den Broek, Groningen, een stad apart, 1.2.2 ‘Een substituut-heer’ (53-56). 
96

  Zie ook de stadsrekening over 1546-1547, GrA 2100-7.6. 
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•  in 1548 werd het stuk tussen de Abtszijl en de Wijmers gegraven door het Scharmerzijlvest, het 
Slochterzijlvest en ‘degenen die daarin wateren’. 

De ‘panden’ van het Damsterdiep 

De met nummers gemerkte plekken worden in de bronnen genoemd als begin- en eindpunten van de 
verschillende panden van het Damsterdiep 

1. Oosterhoogebrug op de grens tussen de Stadstafel en Noorddijk. 
2. Borghorn op de grens tussen het Gorecht en Fivelgo. 
3.  Lustigemaar; tot dit punt waren de Groningers sinds 1424 als enigen verantwoordelijk voor het 
 onderhoud van het kanaal. 
4. Ten Post; het gedeelte tussen 3 en 4 was oorspronkelijk een ‘oersloot’ en is eerder aangeduid als de ‘Ten 
 Postertocht’. 
5. Wijmers of Lopstertil. Het tussen 4 en 5 gelegen pand omvat ook het Nieuwediep van Ten Post naar 
 Muda dat omstreeks 1437 moet zijn gegraven.  
6. Eekwerdertil.  
7. Popingeweg nabij de Garreweersterzijl. 
8. De Heekt ten westen van Appingedam. 
9. Solwerdertil ten oosten van Appingedam. 
10. Eelwerderzijl.  
 

Door het ontbreken van regelmatige stroming slibt een kanaal als het Damsterdiep in de 
loop van de tijd vanzelf dicht. Dat is uiteraard slecht voor de waterafvoer, maar ook voor het 
scheepvaartverkeer. In latere bronnen lezen we bij herhaling dat ‘drempels’ uit de diepen 
moeten worden verwijderd. In principe moest dit worden gedaan door of op kosten van de 
belanghebbenden. Bij een lang kanaal als het Damsterdiep waren er veel belanghebbenden 
en waren hun belangen zelf erg divers, zodat een goede regeling van de lasten nodig was. 
Het eerste volledige overzicht van de onderhoudswerken en de verdeling  
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ervan dateert uit de jaren 1597-1601.97 Maar de regeling voor het onderhoud van het 
Damsterdiep is ongetwijfeld veel ouder en gaat in de kern terug tot de perioden waarin de 
afzonderlijke delen van deze watergang zijn gegraven.  

Vanzelfsprekend was de stad Groningen verplicht om binnen haar eigen stadsgebied het 
diep te verzorgen. Dat wil zeggen vanaf de stad – de herberg ‘Altona’ buiten de 
Steentilpoort98 – tot aan Oosterhoogebrug (1).  

Hier volgt een (verkorte) weergave van de aantekeningen over het graven van het 
Damsterdiep in de jaren 1597-1601.  

1597 Groningen heeft het Damsterdiep gegraven tot aan Garmerwolde. Het was de 
bedoeling om niet alleen tot de Borghorn (2), maar helemaal tot Oosterdijkshorn te graven. 
Vanwege het slechte weer is het werk echter gestaakt.  
De kwestie was het jaar tevoren in de Raad ter sprake gebracht,99 maar de heren verkeerden 
toen in onzekerheid over wat de stad verplicht was te doen. Om de kwestie op te helderen 
werd archiefonderzoek gedaan. Men vond een aantekening van stadsrentmeester 
Hiëronymus Frederici van 50 jaar eerder (uit 1547 dus), waaruit bleek dat de Stad toen tot 
aan het Lustigemaar (3) had gegraven. Naar de inlatingsakte van 1424, waarin deze 
verplichting was vastgelegd, werd niet verwezen.  
Wanneer de Ommelanders niet mee wilden graven aan het Damsterdiep beneden het 
Lustigemaar, dreigde de stad het verlaat bij de Steentilpoort open te zetten, zodat 
Hunzewater naar Fivelgo zou kunnen stromen.  

1598 Vanwege de natte zomer is er niet gegraven.  

1599 Groningen graaft van Garmerwolde tot aan Oosterdijkshorn (3). Vanaf dit punt 
komt (via het Lustigemaar) ook het water van het Scharmerzijlvest in het diep. 
Het Scharmerzijlvest is bereid het voorbeeld van de Stad te volgen en de rest aan te pakken.  

1599 In september schonen het Scharmerzijlvest en Groningen samen het diep vanaf 
Oosterdijkshorn (3) tot de Postertil (4). Vanaf dit punt kwam ook het water van het 
Slochterzijlvest in het Damsterdiep, aangevoerd door de Ten Poster Ae.  

1600 Vanwege de door de Staten-Generaal opgelegde schattingen is het graven niet 
voortgezet, ofschoon burgemeesters en raad van de stad daarop heftig hebben 
aangedrongen.  

1601 In de week na Pinksteren is het graafwerk weer aangepakt door allen vanaf de 
plek waar zijn water in het diep komt: 

 • pand a: van Ten Post (4) tot de Lopstertil, via welke de Loppersumer Wijmers in 
het Damsterdiep uitkomt (5).  
Gegraven wordt door Groningen, het Scharmerzijlvest dat door het Lustigemaar 
uitwatert, het (grote) deel van het Slochterzijlvest dat via de Ten Poster Ae (nu 
benedenloop van de Slochter Ae) loost en die delen van het Slochterzijlvest en 
Dorpsterzijlvest die via het Vismaar uitwateren.  

                                                 
97

  GrA 708-273. 
98

  GrA 708-2, 84 en GrA 1534-4118 (vroeger RA IIIx 184) folio 54v. 
99

  GrA 1534-240 (8 juni 1596). 
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 • pand b: van de Wijmers of Lopstertil (5) tot de Eekwerdertil (6).  
Gegraven wordt door Groningen, Scharmer- en Slochterzijlvest, en de delen van 
het Dorpsterzijlvest die via de Merumertil, de Loppersumer Wijmers, Vismaarzijl, 
Wijmerszijl en Enzelenserzijl uitwateren. Ook de schepperij Westeremden, die pas 
sinds 1464 deel uitmaakte van het Slochterzijlvest, watert via de Loppersumer 
Wijmers in dit pand uit.  

 • pand c: van de Eekwerdertil (6) tot de Popingeweg (7).  
Gegraven wordt door alle genoemde partijen; nieuw is de schepperij Wirdum van 
het Dorpsterzijlvest.  

 • pand d: van de Popingeweg (7) tot de Heekt bij Appingedam (8).  
De Groningers doen vanaf de Popingeweg niet meer mee. In plaats daarvan 
graven nu de gebieden die via het Oosterwijtwerdermaar, even ten oosten van de 
Popingeweg, uitwateren (delen van het Dorpsterzijlvest en het Slochterzijlvest). 

 • pand e: van de Heekt (8) tot aan de Zandtster Oostertil of Solwerdertil (9).  
Gegraven wordt door de onder pand d genoemde gebieden plus degenen die via 
de Heekt in het Damsterdiep uitwateren. 

 • pand f: van de Zandtster Oostertil (9) tot de Eelwerderzijl (10).  

Over het stuk tussen de Eelwerderzijl en Delfzijl wordt in deze bron niet gerept. 
Waarschijnlijk kwam het onderhoud hiervan ten laste van het hele Generale Zijlvest der Drie 
Delfzijlen. Ik heb de zaak niet verder uitgezocht. 

Vermeldenswaard is nog dat burgemeester Berend Julsing in 1640 een plan maakte om het 
Damsterdiep uit te diepen en om te bouwen tot een trekvaart. De kosten wilde hij zoveel 
mogelijk op de Ommelanders afschuiven. Als gevolg van de onenigheden tussen de stad 
Groningen, de Oldambten en de Ommelander heren kwam van het plan niets terecht. Pas in 
1650 waren de verhoudingen binnen het gewest weer zover hersteld, dat de aanleg van de 
trekvaart kon beginnen onder regie van de provincie Stad Groningen en Ommelanden. Het 
zou mooi zijn als dat nog eens precies wordt uitgezocht.100  

Eén losse maar wel aardige bijzonderheid vermeld ik alvast: het Groningse deel van het 
project was extra-duur doordat de specie die uit het kanaal werd gegraven aan één kant, de 
noordelijke, moest worden gegooid. Dat was nodig vanwege het feit dat daar de trekweg 
moest komen. Normaal werd de uitgegraven specie aan weerskanten van de watergang 
gedeponeerd.  
  

                                                 
100

  Zie voor het plan-Julsing GrA 708-403. 
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De subtitel ‘Van tochtsloot tot levensader’ van dit deel van Landschap lezen is afkomstig van 
een voordracht die ik in november 2015 in Delfzijl heb gehouden. Bij die gelegenheid heb ik 
voor het eerst mijn reconstructie van de Delf gepresenteerd. Na de pauze heb ik de 
betekenis van het Damsterdiep toegelicht aan de hand van enkele gebeurtenissen waarvan 
ik kennis had genomen door mijn werkzaamheden ter ontsluiting van het oude stadsarchief 
van Groningen.  
Om enigszins recht te doen aan de subtitel van dit hoofdstuk volgen hier nog een paar korte 
opmerkingen over de betekenis van het Damsterdiep als vaarweg, ook al hebben die weinig 
te maken met het thema van deze cyclus en belichten ze niet meer dan enkele, min of meer 
toevallige aspecten van het onderwerp.  

De natuurlijke verbinding tussen de stad Groningen en de zee is het Reitdiep, de 
gezamenlijke benedenloop van de Hunze en de Drentsche Aa. Niet voor niets werd deze 
rivier zowel door Groningers als vreemden aangeduid als ‘Groninger Diep’.101 Het Reitdiep is 
tot 1424 ook de enige vaarweg naar zee gebleven. Het graven van het Damsterdiep bracht 
hierin verandering.  
De aanleg van dit kanaal – dat overigens ook wel Groningerdiep werd genoemd – had 
ingrijpende economische en politieke gevolgen. Het opende voor de Groningers de weg naar 
de Eemsmond en de mogelijkheid om hun stapelrecht uit te breiden over Fivelgo en het 
Oldambt. Dat betekent dat ze ook daar de regel probeerden in te voeren dat handel alleen 
op de Groninger markt mocht plaatsvinden.102  

                                                 
101

  OGD II 938 (1396), OGD II 1020 (1398), GrA T708-522 reg.nr. 9 (1410). 
102

  Het stapelrecht is een ingewikkelde en controversiële aangelegenheid. Wie een genuanceerd verhaal 
daarover zoekt kan dat vinden in: Jan van den Broek, Groningen, een stad apart, 1.2.4 ‘Stapelrecht’ (63-
67). 
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Reitdiep en Damsterdiep op een 
kaart van Johannes Keerbergen 
(1601) 

Het kaartje gaat terug op een 
oudere afbeelding van 
Noordoost-Nederland, die 
gemaakt is door Sebastianus 
Munsterus (1489-1522). 
 

 
Op dit kaartje ligt de stad Groningen als een spin in haar web en heeft twee uitgangen naar zee: het Reitdiep 
naar het westen en het Damsterdiep naar het oosten.  
 

 

Maar aan de Eems stuitten de Groningers op de invloedssfeer van de stad Hamburg. De 
grote hanzestad had zich meester gemaakt van Emden om vanuit dat steunpunt de 
zeerovers te bestrijden, die vanuit Oostfriese havens de handelsvaart hinderden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegel van de stad Hamburg 

 

 

De hoofdelingen op de westelijke oever van de Eems waren benauwd dat de groeiende 
invloed van Groningen ten koste zou gaan van hun eigen machtspositie en kozen de kant van 
Hamburg. In 1434 sloten Groningen en Hamburg echter een voorlopige vrede, die weldra 
definitief werd. Daardoor werd de situatie voor de lokale machthebbers penibel. De 
hoofdelingen Hayo en Bolo Ripperda in Farmsum schikten zich naar de eisen van Groningen. 
De stad kreeg hun borg in handen en controleerde van daaruit Delfzijl, de uitgang naar zee. 
Het gevolg was dat Delfzijl zich ontwikkelde tot een voorhaven van Groningen.   
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Ook het Oldambt, dat tot dusver erg geïsoleerd was geweest en geheel op het oosten was 
georiënteerd, kwam nu binnen de invloedssfeer van de stad Groningen te liggen. In het 
Oldambt zijn, net zoals in de andere Friese landen, de overheidsfuncties vroeger 
‘rondgegaan’ over de gerechtigde heerden, maar de gewone Oldambtster hoofdelingen 
hadden het moeten afleggen tegen de Houwerda’s van Termunten en Gockinga’s van 
Zuidbroek, die als kleine vorsten heersten over het Klei- en Wold-Oldambt.  

 

 

 

 

 

 

 

Groningen en de Eemsmond 

De ingetekende burchten zijn die van 
de Ripperda’s te Farmsum en 
Houwerda’s te Termunten, beide aan 
de Eems, en die van de Gockinga’s in 
Zuidbroek.  

 

Nadat Groningen in Farmsum vaste voet aan de grond had gekregen, voelden de Gockinga’s 
en Houwerda’s zich bedreigd, maar wilden hun machtspositie niet zomaar opgeven. Daarop 
veroverde een Groningse strijdbende in 1438 de borg van Houwerda in Termunten. Nadat 
Eppo Gockinga in 1444 was overleden, maakte de stad zich ook van diens rechten meester.  

In het begin van de 16e eeuw schreef Sicke Benninge: Dat Olde ampt wonnen die Gronnigers 
mitten zweerde in, als voer inden olden cronijcken van gheschreven staet, ende besetten dat 
mijt eijnen casteleijn, ende setten daer een kasteleijns huus, daer dat hele Olde ampt uut 
berichtet wort.103 De kroniekschrijver doelde hiermee op het feit dat Groningen het verzet 
van de hoofdelingen met geweld heeft gebroken en sindsdien de jurisdictie over het 
Oldambt uitoefende.  

Maar daarmee is niet het hele verhaal verteld. Groningen brak weliswaar de macht van de 
leidende hoofdelingen met geweld, maar de stad ging niet meteen de baas spelen over het 
Oldambt. Ze wilde de oude verhoudingen binnen het Oldambt herstellen en daarvan ten 
eigen voordele gebruik maken door op de achtergrond de regie te gaan voeren. Zo ontstond 
de latere ‘stadsjurisdictie’ Oldambt, qua status vergelijkbaar met die van het Gorecht.104 

 

De betekenis van het Damsterdiep en de haven van Delfzijl voor de economie van de stad 
Groningen was enorm. Er zijn geen gegevens over de hoeveelheden goederen die via deze   

                                                 
103

  Sicke Benninge, Croniken, ed. 1202, 122. 
104

  Ook hierover vindt men meer in Groningen een stad apart, 68-70.  
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vaarweg werden in- en uitgevoerd, maar alleen de grote inzet al waarmee het Groninger 
stadsbestuur halverwege de 16e eeuw de strijd aanbond met Emden over de vrije vaart op 
de Eems maakt duidelijk dat het Damsterdiep van groot belang was.105 Via deze route 
werden boter en kaas geëxporteerd en kwam hout vanuit Westfalen en graan vanuit het 
Oostzeegebied naar Groningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verlaat van 1574 op de 
bekende vogelvlucht-
plattegrond van Groningen 
door Braun en Hogenberg 
(1575) 

 
 

Ten tijde van de opstand tegen de koning van Spanje waren het Damsterdiep en Delfzijl ook 
van groot strategisch belang. Beide aspecten, het economische en het militaire, speelden 
een rol bij de bouw van een verlaat buiten de Groninger Steentilpoort (1574). Dit kunstwerk 
was bedoeld om de dam te vervangen die het Hunzewater buiten het systeem van het 
Scharmerzijlvest moest houden. Voor de schippers en troepenbewegingen was het 
opruimen van de dam gunstig, maar de inwoners van Fivelgo waren er fel op tegen. Zij 
waren – zoals vanouds – bang dat zuur veenwater uit Drenthe hun landen zou overspoelen.  

Overigens bleek juist in dezelfde tijd dat het Damsterdiep ook in omgekeerde richting een 
bedreiging kon zijn. Tijdens een zomerstorm die in de nacht van 20 op 21 augustus 1573 
huishield, braken de Ommelander dijken, waardoor het zoute water de lage delen van de 
Ommelanden overstroomde. Bang dat het ook hun landerijen zou binnendringen, wierpen 
de ingelanden van de Groninger stadshamrikken een dam op in het Damsterdiep bij de 
Oosterhoogebrug. Zo hielden ze effectief het zoute water tegen, maar blokkeerden daardoor 
ook de handelsvaart. In een oogwenk lagen er 100 geladen schepen aan de oostzijde van de 
dam te wachten totdat dit obstakel weer zou worden opgeruimd. De dam werd weggehaald, 
maar niet eerder dan nadat het stadsbestuur een bijdrage uit de stadskas had toegezegd 
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  Zie in het bijzonder het hoofdstuk ‘Groningen en de voorbijvaart van Emden. Hoe Groningen een 
voorrecht en Nederland de Eems verloor’ in mijn Groningen een stad apart, 399-515. Een kort overzicht 
ervan vindt men in mijn ‘Groningen en de Emder voorbijvaart’.  
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ter verbetering van de Damsterdiepsdijken.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanlandingsplaatsen en 
aanvoerroute (1580) 

 
 

In het voorjaar van 1580 was Delfzijl in handen van de Staatsgezinde rebellen. Daardoor was 
de stad Groningen verstoken van aanvoer van goederen vanuit Westfalen en van overzee.  
In Groningen zon men op een alternatief. Een plan werd gemaakt om het goederenvervoer 
via de Dollard te laten lopen. Platboomde vaartuigen zouden de ondiepe wateren van de 
Dollard kunnen bevaren en landen bij de Karringezijl of Karmerzijl bij Scheemda en de 
Winschoterzijl. Bij Midwolda zouden gepantserde en met soldaten bemande schepen 
moeten worden gelegd die de handelsvaart moesten beveiligen.107 

Het plan hoefde in 1580 niet te worden gerealiseerd, want op 30 juli van dat jaar namen de 
koningsgezinden Delfzijl weer in. Echt veilig werd de situatie echter niet: de Staten van 
Holland stuurden vier oorlogsschepen naar de Eems om het verkeer van en naar 
Groningerland te blokkeren. 

Op 29 september 1580 benoemden de Staten-Generaal Wigbold van Ewsum (‘Nienoord’) tot 
kolonel. Hij moest 6 vendels à 150 koppen lichten om de koningsgezinden uit de 
Ommelanden te verdrijven. Voor de oprichting van deze strijdmacht was geen geld nodig. 
Van Ewsum had beloofd dat hij de kosten wel op de stad Groningen en koningsgezinde 
plattelanders zou verhalen. Toen de koningsgezinde stadhouder Rennenberg druk bezig was 
met de belegering van Steenwijk, maakte Nienoord van diens afwezigheid gebruik door zich 
in Winsum te nestelen van waaruit hij – tot grote schade van de plattelanders – centraal 
Groningen kon controleren.   

                                                 
106

  GrA 2100-648 (resoluties van het stadsbestuur inzake de wering van zout water uit het Oosterhamrik; 10 
september en 8 oktober 1573); zie ook W.J. Formsma en R. van Roijen (eds.), Diarium van Egbert Alting 
1553-1594, RGP Grote serie 111 ('s-Gravenhage 1964) 248, 250 en 252 en GrA 136-2500 fol. 117-119. Zie 
ook: Jan van den Broek, ‘Nogmaals (de) Oosterhoogebrug’, in: Stad en Lande jrg. 26 nr. 1, 1e kwartaal 
2017, 14-18.  

107
  Zie Jan van den Broek, ‘Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende 

de oorlogsjaren 1580-1594’, in: Geurt Collenteur e.a. (red.), Stad en regio. Opstellen aangeboden aan 
prof.dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (Assen 2010) 99-113.  
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Oterdum: een strategisch belangrijke plek 

Nadat de Staatsgezinden een bruggenhoofd te 
Oterdum hadden gevestigd, staken ze aan 
weerskanten van hun schans de zeedijk door, zodat 
het Klei-Oldambt grotendeels onder water kwam te 
staan.  

 

 

In september 1583 lukte het een Staatsgezind detachement onder bevel van Nienoord om 
het kleine Oterdum aan de Eems te bezetten. Ze bouwden er een schans tussen twee 
koninklijke bases: Delfzijl/Farmsum in het westen en Reide in het oosten. De positie was in 
strategische zin erg belangrijk. Ze bedreigde de aanvoer via de Eems en was een acuut 
gevaar voor de hele Oosterhorn, ook doordat de Staatsen de Eemsdijken ter weerszijden van 
hun schans hadden doorgestoken. Daardoor had de zee ongehinderde toegang tot de lage 
landen van Fivelgo en het Oldambt.  

Nu de vaart voorbij Oterdum zo gevaarlijk was geworden, was het alsnog nodig om een 
veilige binnenlandse route te maken: via Damsterdiep, Slochter Ae naar Noordbroek en 
verder. Vooral de passage van de Veendijk tussen Slochteren en Noordbroek was een 
probleem dat op tegenstand stuitte. De Fivelgoërs waren bang dat er zuur veenwater vanuit 
de Oldambtster venen naar hun landerijen zou stromen. Onder druk van de Spaanse 
veldheer Verdugo en de regering in Brussel werd de zaak doorgezet. Bij de Veendijk werd 
een verlaat gebouwd. Deze noodvoorziening heeft enkele jaren gefunctioneerd, zij het dat 
deze alternatieve route de rol van het Damsterdiep niet in zijn geheel heeft overgenomen. 
Ook in deze oorlogsjaren bleven – ondanks de gevaren – goederen via dat kanaal en Delfzijl 
in- en uitgevoerd worden, zodat de stad Groningen kon blijven functioneren.  

Pas door de verovering van Delfzijl door het Staatse leger op 2 juli 1591 werd Groningens 
belangrijkste levensader geheel afgesneden.  
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De verovering van 
Delfzijl in 1591 

 

 

Doordat een deel van het garnizoen niet wilde vechten, droegen de kapiteins Hilbrands en 
Heerma de vesting Delfzijl aan de Staatsen over nog vóór er een kanonschot was gelost. Als 
represaille en tot afschrikwekkend voorbeeld liet Verdugo enkele aanstichters van de 
insubordinatie in Groningen terecht stellen.  

Na de verovering van Delfzijl begonnen de Staatsen onmiddellijk met de fortificatie van de 
havenplaats. De Groningers moesten tot hun verdriet constateren dat de Staatsen datgene 
deden waarvan ze de hertog van Alva met veel moeite hadden kunnen weerhouden: in een 
mum van tijd maakte de Staatsgezinde ingenieur Johan van de Corput van Delfzijl een ‘Staats 
Marsburg’.  

Na de val van Delfzijl bleef Groningen alleen nog de landweg over de Hondsrug en de route 
via Damsterdiep, Ten Poster Ae, Woltersumer Ae, Slochter Ae, het Oldambt en Bourtange.  

Deze laatste levenslijn werd in de zomer van 1593 afgesneden. Het jaar daarop trokken 
Willem Lodewijk en prins Maurits met een indrukwekkend leger naar Groningen. Ze 
veroverden de stad na een beleg van twee maanden.  

 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de bespreking van de ontstaansgeschiedenis van 
het Damsterdiep.  
Het enige stuk van het kanaal dat nog niet is besproken is het gedeelte tussen de stad 
Groningen en Oosterhoogebrug. Dat gebeurt de volgende keer.  
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Terugblik 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk herhaal ik dat er reden is om aan te nemen dat het 
Damsterdiep tot stand is gekomen door het met elkaar verbinden van vele losse onderdelen, 
die elk in hun eigen tijd en met hun eigen doel zijn gegraven.  

We onderscheiden:  

1. Groningen-Oosterhoogebrug (11e eeuw of nog vroeger?; oorspronkelijk een tochtsloot 
in het Heingehamrik, het middelste deel van het Groninger Oosterhamrik) 

2. Oosterhoogebrug-Lustigemaar (Abtszijl, Oosterdijkshorn; 1424-1425; gegraven als 
waterlossing van het Oosterhamrik en als vaarweg) 

3. Lustigemaar-Ten Post (10e eeuw?; onderdeel van een ‘oersloot’ vanuit de Fivelbedding 
in de richting van Garmerwolde: ‘Ten Postertocht’) 

4. Ten Post-Muda (1437?; rechtgraving van een aantal Fivelkronkels na de inlating van het 
Westerhamrik; verbetering van de waterafvoer en de vaarweg) 

5. Muda-Garrelsweer (het enige stukje Damsterdiep dat is ontstaan als een natuurlijke 
 waterloop) 

6. Garrelsweer-Oosterwijtwerdermaar (9e of 10e eeuw?; gegraven om water uit het gebied 
tussen de zuidelijke oeverwal van de Fivelbaai en het hoogveen van Duurswold naar de 
Fivel – dus westwaarts – te lozen)  
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7. Oosterwijtwerdermaar-Appingedam (9e of 10e eeuw?, wellicht te beschouwen als een 
verlenging in westelijke richting van – en dus later dan – 8) 

8. Appingedam-Ringenum (9e eeuw of nog vroeger). 

 

De delen 6 en 7 dateren waarschijnlijk uit dezelfde tijd; door het graven ervan kwam een 
verbinding tot stand tussen de Fivel en de Eems. In combinatie met een stuk benedenloop 
van de Fivel, het Dellekanaal, het Deelstermaar en de Deel kan de Delf gedurende enige tijd 
een bevaarbare verbinding gevormd hebben tussen de Eems en de benedenloop van de 
Hunze. 

Ik geloof dus niet in het idee dat de Delf (het Damsterdiep tussen Muda en Delfzijl) 
onderdeel is geweest van een in de middeleeuwen doelbewust gegraven scheepvaartkanaal.  
De zienswijze van Ben Westerink (‘Delf en Deel zijn gegraven om de wateroverlast als gevolg 
van de ontginningen te bestrijden’) is ongetwijfeld juist, maar is voor nadere detaillering 
vatbaar gebleken. Wat we op de kaart als één groot geheel zien, is het resultaat van 
verschillende ondernemingen van afzonderlijke groepen belanghebbenden die hun werk 
hebben verricht ter oplossing van lokale problemen. Een meesterbrein of supermacht hoeft 
er niet aan te pas gekomen te zijn.  

 


